
X. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian 
turvakodin Johtokunta. 

„Työ näissä kouluissa alkoi 15 p:nä tammikuuta, päättyi kevätluku-
kaudella 9 p:nä kesäkuuta, alkoi taas 1 p:nä syyskuuta ja päättyi tältä 
vuodelta 17—19 p:nä joulukuuta. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoiäussa, 

N:ssa 24 Maariankadun varrella, oli kevätlukukaudella 66 oppilasta, jaet-
tuina kahdelle osastolle. Toisella osastolla oli 36 oppilasta, 20 poikaa ja 
16 tyttöä, ja toisella 30 lasta, 20 poikaa ja 10 tyttöä. Oppilasten ikä oli 
5—7 vuotta. Opetusaika oli 18 tuntia viikossa eli 3 tuntia päivässä. — 
Koulun laiminlyöntejä oli keväällä lähes 9 °/o hakuajasta. — Kevätluku-
kauden lopussa erosi alempiin kansakouluihin 36 oppilasta, tultuansa näi-
hin kouluihin pääsemistä varten vaadittavaan 7 vuoden ikään, ja yksityi-
siin koululaitoksiin 3. — Syyslukukauden alussa otettiin 33 uutta oppilasta 
ja kummallakin osastolla oli silloin 30 lasta, toisella 21 tyttöä ja 9 poikaa, 
toisella 16 poikaa ja 14 tyttöä. Lasten ikä oli 4—7 vuotta. — Koulun 
laiminlyöntejä syksyllä oli lähes 5 °/o lukuajasta. — Opettajattaria tässä 
laitoksessa oli: rouva Anna Hofström, joka samalla oli johtajattarena, 
neiti Elin Skogman, apulaisopettajattarena, ja neiti Edith Sandström ali-
opettajattarena. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun haaraosastossa, 

Kallion etukaupungissa, oli kevätlukukaudella 36 oppilasta, 20 tyttöä 
ja 16 poikaa, 5—7 vuoden ikäisiä. Opetusaika oli täällä sama kuin Sed-
migradskyn pientenlastenkoulussa. Laiminlyöntejä oli keväällä 6 °/0. 
Lukukauden lopussa siirtyi 7 vuotta täytettyänsä 24 oppilasta alempiin 
kansakouluihin. Syyslukukaudella oli koulussa myöskin 36 oppilasta, 22 
tyttöä ja 14 poikaa. Laiminlyöntejä oli silloin noin 5 °/0. Laitoksen 
opettajattarena ja johtajattarena oli neiti Nanny Lagerblad. 
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Marian turvakodissa, 

omassa talossa Nro 5 Annankadun varrella, kävi kevätlukukaudella 74 
oppiasta, 40 tyttöä ja 34 poikaa, syyslukukaudella 75 oppilasta, 48 tyttöä 
ja 27 poikaa. Opetusaika täälläkin sama kuin edellämainituissa kouluissa. 
Lasten ikä oli 4—7 vuotta. Laiminlyöntejä oli keväällä 6 °/o j a syksyllä 
3 %. Opettajattaria: neiti Maria Hertz, johtajatar, ja neiti Hilja Lager-
man? apulaisopettajatar. 

Opetus kaikissa kolmessa laitoksessa oli järjestetty Fröbelin lasten-
tarhajärjestelmän mukaan ja siihen kuului: kertomuksia lasten uskonnol-
listen ja siveellisten tunteiden herättämiseksi, keskusteluja heidän ym-
märryksensä kehittämiseksi, laskentoa, kirjoitusta, piirustusta, käsitöitä, 
laulua, voimistelua ja liikuntoleikkejä. 

Lapsista, joiden vanhempien oli harkittu voivan suorittaa sellaista 
maksua, maksettiin kouluun markka kuukaudessa. Maksavia oppilaita 
tänä vuonna oli: Sedmigradskyn pientenlastenkoulussa kevätlukukaudella 
28 ja syyslukukaudella 21, Kallion haaraosastossa kevätlukukaudella 27 
ja syj^slukukaudella 28 sekä Marian turvakodissa kevätlukukaudella 27 
ja syyslukukaudella 33. — Köyhimmille 25 oppilaalle kussakin koulussa 
annettiin joka lukupäivä ateria lämmintä ruokaa, ja lopettajaisjuhlaan ennen 
joulua jaettiin enin tarvitseville oppilaille muutama kymmenkunta paria 
jalkineita. Sedmigradskyn pientenlastenkoulussa antoi kauppaneuvoksen 
rouva Anna Sinebrychoff, viimeiseen saakka uskollisena monivuotiselle 
kauniille tavallensa, lahjoittaa joulujuhlassa kaikille köyhimmille oppilaille 
puvun ja muille kuvakirjan kullekin. 

Samaten kuin ennenkin ovat johtajattaret ja opettajattaret säästä-
mättömällä huolella ja väsymättömällä innolla täyttäneet tehtävänsä lasten 
hyväksi ja vanhempain tyytyväisyydeksi." 


