
X. Sedmigradskyn pientenlastenkoulun j a Marian 
turvakodin Johtokunta. 

Johtokunnan Kaupunginvaltuustolle antama kertomus vuodesta 1904 
on näinkuuluva: 

„Koulujen työ alkoi tammikuun 15 p:nä, päättyi kevätlukukaudelta 
kesäkuun 9 p:nä, alkoi taas syyskuun 1 p:nä ja päättyi vuodelta joulu-
kuun 19—21 p:nä. 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulussa, 

Mariankadun N:ossa 24 oli kevätlukukaudella 60 oppilasta, jaettuina kah-
delle osastolle, ylemmälle ja alemmalle. Ylemmällä osastolla oli 30 oppi-
lasta, 21 tyttöä ja 9 poikaa, ja alemmalla osastolla samoin 30 oppilasta, 
16 poikaa ja 14 tyttöä. Oppilasten ikä oli: ylemmällä osastolla 5—7 ja 
alemmalla 5—6 vuotta. Opetusaika käsitti 18 tuntia viikossa eli 3 tuntia 
päivässä kummallakin osastolla. Koulunlaiminlyöntejä oli kevätlukukau-
della 2,36 °/o hikuajasta ylemmällä ja 2,76 % alemmalla osastolla. — Kevät-
lukukauden lopussa erosi kummaltakin osastolta yhteensä 34 oppilasta, 
joista 27, 12 poikaa ja 15 tyttöä, pääsi kaupungin alempiin kansakou-
luihin, 3 tyttöä otettiin tyttökoulun valmistavalle luokalle sekä 3 tyttöä 
ja 1 poika siirtyivät yksityiskouluihin. Kolme tyttöä jäi ylemmälle osas-
tolle, ja sinne siirrettiin kaikki alemmalle osastolle jääneet oppilaat, 12 
poikaa ja 11 tyttöä. — Syyslukukauden alussa otettiin ylemmälle osas-
tolle 3 tyttöä ja alemmalle 17 tyttöä ja 13 poikaa. — Koulun laimin-
lyöntejä oli syksyllä ylemmällä osastolla 2,38 % j a alemmalla 2,2 % luku-
ajasta. — Luciajuhlaa syyslukukauden lopussa vietettiin joulukuun 21 
p:nä. — Tämän koululaitoksen opettajattaria oli: rouva Anna Hofström, 
samalla johtajattarena, neiti Elin Skogman, apulaisopettajattarena, neiti 
Edith Sandström, opastajana, sekä toukokuun 1 p:stä, jolloin neiti Sand-
ström luopui toimestaan, neiti Gerda Holmström. 
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SedmidgradsTcyn pientenlastenkoulun haaraosastossa 

Kallion etukaupungissa, oli kevätlukukaudella 36 oppilasta, 20 tyttöä 
ja 16 poikaa, ijältään 5—7 vuotta. Opetusaika oli täällä sama kuin Sed-
migradskyn pientenlastenkoulussa. Laiminlyömiset nousivat noin 6 °/0:iin 
opetusajasta. — Kevätlukukauden lopussa erosi 20 oppilasta mennäkseen 
7 vuotta täyttäneinä alempaan kansakouluun. — Syyslukukaudella oli 
koulussa niinikään 36 oppilasta, 19 poikaa ja 17 tyttöä, ja laiminlyönnit 
nousivat nytkin 6 °/0:iin. Koulun Luciajuhlaa vietettiin joulukuun 19 p:nä. 

Marian turvakodissa, 

laitoksen omassa talossa Annankadun N:o 5, kävi kevätlukukaudella 72 
oppilasta, 46 tyttöä ja 26 poikaa, sekä syyslukukaudella 71 oppilasta, 37 
tyttöä ja 34 poikaa. Opetusaika tässäkin sama kuin yllämainitussa kou-
lussa. Lasten ikä oli 4—7 vuotta. Laiminlyöntejä oli keväällä 4,65 °/o 
ja syksyllä 4,6 % opetusajasta. Luciajuhlaa vietettiin täällä joulukuun 
20 p:nä. — Opettajattaria: neiti Maria Hertz, johtajattarena, ja neiti Hilja 
Lagerman, apulaisopettajattarena. 

Opetus kaikissa näissä kolmessa koululaitoksessa oli järjestetty Fiö-
belin lastentarha-järjestelmän mukaisesti ja kuului siihen: opettajattarien 
kertomuksia oppilaiden uskonnollisten ja moraalisten tunteiden herättämi-
seksi, keskustelua oppilaiden ymmärryksen kehittämiseksi, sopivain pie-
nempään kappaleiden ulkolukua sekä luvunlaskua, piirustusta, kirjoitusta, 
käsitöitä, laulua, voimistelua ja liikeleikkejä. 

Niistä oppilaista, joiden vanhempain katsottiin voivan suorittaa mak-
sua koululle, maksettiin yksi markka kuukaudelta; ja oli tänä vuonna 
maksavia oppilaita seuraavat määrät: Sedmigradskyn pientenlastenkou-
lussa 35, Kallion haaraosastossa 30 ja Marian turvakodissa 31. — Kunkin 
koulun 25 köyhimmälle oppilaalle annettiin opetusajan päätyttyä kunakin 
lukupäivänä ateria lämmintä ruokaa, ja Luciajuhlassa vuoden lopussa 
jaettiin enimmän tarvitseville oppilaille kussakin koulussa muutamia kym-
meniä pareja jalkineita. 

Kaikkien koulujen johtajattaret ja opettajattaret ovat kuten ennen-
kin huolellisesti ja parhaan kykynsä mukaan suorittaneet tehtävänsä lasten 
edistykseksi ja vanhempain tyydytykseksi". 
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