HARIDUSMINISTEERIUMI TEATAJA
AMETLIK AJAKIRI
Ilmub tarviduse järgi, umbes 24 vihikut aastas.
Toimetuse asukoht ja aadress: Tallinn, Haridusministeerium (Tõnismägi 11). Telef. 453-49
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Kolmeaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli õppetöö korraldus.
Üheaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli ja kodunduseriklassi õppetöö korraldus.
Haridusministeeriumi 1940. a. 24. aprilli ringkiri nr. 46 mõnede määruste ja korralduste kehtivuse
kaotamise asjas.
Haridusmin. Kooliosakonna 1940. a. 20. aprilli ringkiri nr. 3815 Eesti Rahva Muuseumi rahvateaduslike
küsimuskavade asjas.
Haridusmin. Kooliosakonna 1940. a. 23. aprilli ringkiri nr. 373 kirikulaulude asjas.
Kirikulaulude nimestik algkoolidele.

AMETLIK OSA.
Kolmeaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli õppetöö
korraldus.
Antud Haridusministri poolt 12. aprillil 1940.
Alus :

Kutsehariduslikkude õppeasutiste seaduse (SK VI 1938, 1, 6) § 63, 64, 65, 71,
78, 82, 85, 86, 125 ja 128.

§ 1. Kolmeaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskoolis
valmistatakse ette kodundusnõuandjaid järgmistel erialadel:
1) kodunduse osakonnas — üldkodunduse alal j
2) kodutööstuse osakonnas — kodukäsitöö alal;
3) aianduse osakonnas — aianduse alal.
Muudel, eespool loetlemata kodunduslikel erialadel võib kodundusnõuandjate ettevalmistamine toimuda Haridusministri sellekohasel otsusel.
§ 2. Kolmeaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli I klassi võetakse õppenõukogu otsusel õpilasiks tütarlapsi, kes:
1) on lõpetanud: a) kodunduskeskkooli, aianduskeskkooli või naistööstuskeskkooli, õigusega astuda vastavasse kõrgema astme kutsekooli, või b) reaalkooli, progümnaasiumi, kaubanduskeskkooli või
mõne muu kutsekeskkooli ja lisaks sellele veel on lõpetanud üheaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli või kodunduseriklassi või mõnes muus õppeasutises omandanud Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna poolt üheaastase õppeajaga kõrgema
astme kodumajanduskoolile või kodunduseriklassile vastavaks tunnustatud kodundusliku eelhariduse;
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2) on õiendanud vähemalt rahuldavalt vastuvõtueksamid eesti keeles ja
matemaatikas kodunduskeskkooli kursuse ulatuses;
3) osutavad eeldusi vastaval kodunduse alal tegutsemiseks, mille üle
otsustab õppenõukogu, korraldades vastavaid katseid.
§ 3. Õpilaste normaalarvuks klassis on 35 ja minimaalarvuks iga
osakonna I klassis S, millest vähema arvu puhul vastava osakonna I klassi sel
aastal ei avata. Ühiseid aineid õpetatakse kõigis osakondades ühises komplektis.
§ 4. Õpilaste vastuvõtt toimub sügisel enne õppetöö algust.
§ 5. Õppetöö kõrgema astme kodumajanduskoolis kestab 42 Õppenädalat aastas, kusjuures I ja II õppeaasta lõpul määratakse sellest kummalgi
aastal 6 nädalat õppetöö praktiliste ülesannete täitmisele kooli juures, õppekodus või vastavas käitises.
§ 6. Õppetöö alguse, pühade ja muude tähtpäevade suhtes kehtivad
kõrgema astme kodumajanduskoolis Haridusministri poolt gümnaasiumidele
antavad eeskirjad, välja arvatud ülestõusmispühade ja suvevaheajad, mis
määratakse õppenõukogu poolt Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna
direktori teadmisel.
§ 7. Kolmeaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskoolis on
kehtiv Haridusministri poolt kinnitatud tunnikava, kusjuures ühiste õppeainete tundideks liidetakse kõik osakonnad üheks komplektiks.
§ 8. Õppenõukogu võib koondada üksikute õppeainete tunnid lühemale ajale, silmas pidades, et nädalatundide koguarv ei muutuks.
§ 9. Peale tunnikavas ettenähtud õppetöö on õpilased Õppejõudude
juhtimisel ja järelevalvel kohustatud osa võtma internaadiruumide ja kooli
ümbruse korrashoiuga ja tellimustega seoses olevaist töödest. Töötellimusi
võib võtta vastu õppekava piirides, kui need on õpilastele oskuste ja vilumuste
omandamiseks vajalikud ega käi neil üle jõu.
§ 10. Kooli direktor esitab õppetöö algul tundide jaotuse Õppejõudude
vahel ühes Õppenõukogu poolt määratud tundidega Haridusministeeriumi
Kutseoskuse Osakonna direktorile kinnitamiseks.
§ 11. Klassiõpingute lõpetamine ja edasiminek järgmisse klassi toimub
õppenõukogu otsusel õpilaste õppetöö edu ja vaimse arenemise põhjal, kusjuures tarbe korral õppenõukogu võib määrata üleminekukatseid omal algatusel või Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna korraldusel.
§ 12. Kolmeaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli
lõpetajaile korraldatakse lõppeksamid, mis ühtlasi on lõpetatud osakondadele
vastavail erialadel kodundusnõuandja kutseeksameiks.
§ 13. Kui Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna direktor pole
annud erikorraldusi 20. aprilliks, siis määrab lõppeksamite arvu, ained ja
tähtajad õppenõukogu. Lõppeksameid võib määrata 3—4 õppeaines ja need
toimuvad normaalselt Õppeaasta viimase kuue nädala kestel.
Eksamite tähtajad teatatakse Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonnale ja Kodumajanduskojale vähemalt 2 nädalat enne eksamite algust.
§ 14. Lõppeksamid toimuvad eksamikomisjonis, mille moodustavad
kooli direktor või tema asetäitja, vastava aine õpetaja, Õppenõukogu poolt
määratud üks õppejõud, Kodumajanduskoja esindaja ja Haridusministeeriumi
Kutseoskuse Osakonna esindaja.
Eksamikomisjoni juhatajaks on kooli direktor või tema asetäitja.
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Eksamikomisjon on üksikute ainete eksamineerimisel otsusevõimeline,
kui koos on vähemalt kolm liiget, nende seas eksamikomisjoni juhataja ja
aine õpetaja.
§ 15. Aine aastahinde ja eksamihinde põhjal määrab õppenõukogu
lÕpphinded vastavais aineis; aineis, milledes ei olnud eksamit, on aastahinne
lõpphindeks. _
§ 16. Õpilane, kelle lõpphinded on vähemalt rahuldavad, saab õppenõukogu otsusel kooli lõputunnistuse Haridusministeeriumi Kutseoskuse
Osakonna direktori poolt kinnitatud vormi järgi.
§ 17. Õpilasele, kelle lõpphinnete hulgas on üks või kaks mitterahuldavat hinnet, võib õppenõukogu määrata järeleksamid vastavais aineis, mis
tuleb õiendada õppenõukogu poolt määratud ajal enne sama kalendriaasta
lõppu.
§ 18. Kõrgema astme kodumajanduskooli lõputunnistuse omanikud,
kes on täitnud kolmeaastase kestusega praktika oma erialal, mis on Kodumajanduskoja ettepanekul kinnitatud Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna vastava nõuniku poolt, omandavad õppenõukogu otsusel kodundusnÕuandja kutse lõpetatud osakonnale vastaval erialal ja neile antakse kooli
poolt vastav kutsetunnistus.
§ 19. Kodundusnõuandja kutse saamiseks nõutavast kolmeaastasest
praktikaajast tuleb koolilõpetajal vähemalt üks aasta täita õppekodus või
Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna poolt tunnustatud erialale
vastavas käitises ja vähemalt üks aasta kodundusnõuande töös. Kodumajanduskoja ettepanekul võib kinnitada kahe aasta ulatuses ka praktika, mis on
Õiendatud enne kooli lõpetamist. Samuti arvestatakse praktika-aastaks pedagoogilise õppeasutise lõpetamine.
Käesolevas paragrahvis ettenähtud korras võivad saada kodundusnõuandja kutsetunnistuse ka endise Kehtna Kõrgema Kodumajanduskooli lõputunnistuse omanikud.
§ 20. Kõrgema astme kodumajanduskooli lõputunnistuse omanikud,
kes soovivad omandada Õppinud perenaise kutsetunnistuse, saavad selle õppenõukogu otsusel, kui nad on täitnud õppinud perenaise kutse saamiseks vajaliku 10-kuise_praktika.
§ 21. Õppenõukogu võib teha tunnikavas ja õppetöö korralduses vähemaid muudatusi Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna direktori loal.
§ 22. Käesolev korraldus jõustub 1. juunil 1940.
Haridusminister P. Koger man.
Kutseoskuse Osakonna direktor V. Päts.
Üheaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli j a kodunduseriklassi õppetöö korraldus.
Antud Haridusministri poolt 23. aprillil 1940.
Alus:

Kutsehariduslikkude õppeasutiste seaduse (SK VI 1938, 1, 6) § 63, 64, 65, 71,
85, 86 ja 126.

§ 1. Üheaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli ja
kodunduseriklassi võetakse õppenõukogu otsusel õpilasiks tütarlapsi, kes
on lõpetanud reaalkooli, progümnaasiumi või kutsekeskkooli. Vastuvõtmise
korra määrab õppenõukogu, kusjuures õppenõukogul on õigus korraldada ka
vastuvõtu-katseid.
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Õpilaste vastuvõtt toimub kevadel ja vabade kohtade puhul ka sügisel
enne õppetöö algust.
§ 2. Õpilaste normaalarvuks õppepraktika tundidel ühes rühmas
töötades on 20 ning minimaalarvuks klassis või rühmas 12, millest vähema arvu
puhul klassi sel aastal ei avata. Rühmitamine võib toimuda Haridusministri
loal.
§ 3. Üheaastase Õppeajaga kodumajanduskoolis ja kodunduseriklassis
on kehtiv alljärgnev tunnikava:
1. Kodaniku-, ühiskonna- ja perekonnaõpetus . . . . . .
2 tundi
2. Lastehoid ja kasvatus
3 „
3. Kodukorrashoid ja pesupesemine
3 „
4. Elamu, selle sisustamine ja kaunistamine
1 „
5. Rõivastus ja pesu ühes kodukäsitööga
8 „
6. Toitlustamine
12 „
7. Aiandus
.
2 „
8. Kodukorrastus ühes perekonna-arvepidamisega . . . . 2 „
9. Õppenõukogu poolt määratavad ained
7 „
Kokku Õpilase kohta nädalas 40 tundi.
§ 4. Õppenõukogu poolt määratavad tunnid kuuluvad Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna direktori kinnitamisele ja need tuleb maal
asuvais õppeasutistes kasutada eeskätt talumajanduslike alade käsitlemiseks.
§ 5. Õppenõukogu võib üksikute õppeainete tunnid koondada lühemale ajale, silmas pidades, et nädalatundide arv seejuures ei muutuks.
§ 6. Linnas asuvais õppeasutistes Õppetöö tunnikava alusel algab ja
lõpeb üheaegselt üldhariduslike keskkoolidega, kusjuures aga õpilasil on
Õppenõukogu poolt määratud ajal ja ulatuses kooli juures või Õppekodus või
õppenõukogu poolt heakskiidetud kodus vähemalt 2-nädalase kestusega suvine
õppepraktika aianduse ja kodunduse aladel.
§ 7. Maal asuvais õppeasutistes õppetöö algab üheaegselt keskkoolidega,
kestab kooliaastas vähemalt 42 õppenädalat ja lõpeb hiljemalt 15. augustil,
kusjuures vajaliku suvevaheaja määrab õppenõukogu, teatades sellest Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonnale.
§ 8. Õppeasutise juhataja esitab õppetöö algul tundide jaotuse õppejõudude vahel ühes Õppenõukogu poolt määratavate tundidega Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna direktorile kinnitamiseks.
§ 9. Kooli või eriklassi lõpetajaile korraldatakse lõppeksam, mille
tähtaja määrab koolijuhataja, kes ühtlasi kutsub kokku eksamikomisjoni ja
teatab eksamitähtajad Haridusrninisteeriumi Kutseoskuse Osakonnale ja
Kodumajanduskojale vähemalt 2 nädalat enne eksami algust. Lõppeksam
sisaldab järgmist:
1) toitlustamise alal kirjalik ülesanne ühes toidusedelite, kalkulatsioonide
ja eelarve koostamisega;
2) rõivastuse, pesu ja kodukäsitöö alal aasta- ja lõpptöö hindamine;
3) kodukorrastuse, kodukorrashoiu ja pesupesemise alal suuline katse
ühes töövõtetega;
4) katse, mille aine ja laadi määrab õppenõukogu, kui Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakond ei ole annud erikorraldusi hiljemalt
20. aprilliks.
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§ 10. Eksamikomisjoni moodustavad: koolijuhataja või tema asetäitja,
vastava aine Õpetaja, õppenõukogu poolt määratud üks õppejõud ja Kodumajanduskoja esindaja.
Tarbekorral võib Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna direktori
määramisel täiendada eksamikomisjoni kooli ülalpidaja või hoolekogu esindajaga, kohaliku koolivalitsuse ja Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna
esindajaga.
Eksamikomisjoni juhatajaks on koolijuhataja või tema asetäitja. Eksamikomisjon on üksikute ainete eksamineerimisel otsusevõimeline, kui koos on
komisjoni juhataja ja vastava aine õpetaja.
§ 11. Õpilased, kelle eksamitulemused kui ka teadmised ja võimised
kõigis koolis õpitud aineis ning suvine õppepraktika on hinnatud vähemalt
rahuldavaiks, saavad koolilt õppenõukogu otsusel Haridusministeeriumi
Kutseoskuse Osakonna direktori poolt kinnitatud vormi järgi lõputunnistuse.
§ 12. Õpilasile, kelle teadmised ja võimised ühes või kahes õppeaines
osutuvad puudulikeks, võib õppenõukogu lubada õiendada järeleksamid eelnimetatud eksamikomisjoni ees samal kalendriaastal.
§ 13. Kui kooli või eriklassi õpingute lõpetaja on praktiseerinud kaks
aastat õppekodus või 10 kuud õppekodus ja peale selle veel tegutsenud ühe
aasta kodumajanduslikus käitises, milles ta on omandanud Kodumajanduskoja poolt tunnustatud praktika, võib ta õiendada õppinud perenaise kutseeksami mõne kodunduskeskkooli juures moodustatud eksamikomisjonis ühistel alustel õppinud majapidaja kutse omanikega (vt. Kodunduskeskkoolide
õppetöö korraldamise määrus) selle täiendusega, et kutsetaotleja täidab ka
praktilised ülesanded toiduvalmistamise ning kodukorrashoiu ja pesupesemise
alal. Kutseeksami õiendanuile antakse eksamikomisjoni otsusel kodunduskeskkooli poolt õppinud perenaise kutsetunnistus Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna direktori poolt kinnitatud vormi järgi.
Samas korras omandavad õppinud perenaise kutsetunnistused need
üheaastase õppeajaga kõrgema astme kodumajanduskooli ja eriklassi lõpetajad,
kes on omandanud lõputunnistuse enne käesoleva määruse ilmumist.
§ 14. Õppenõukogu võib teha õppetöö korralduses vähemaid muudatusi ainult Haridusministeeriumi Kutseoskuse Osakonna direktori loal.
§ 15. Käesolev korraldus jõustub 1. mail 1940.
Haridusminister P. Kogerman.
Kutseoskuse Osakonna direktor V. Päts.
Haridusministeeriumi 1940 a. 24. aprilli ringkiri nr. 46 mõnede m ä ä ruste ja korralduste kehtivuse kaotamise asjas.
Haridusministeerium teatab, et Tööstuslikkude koolide seaduse põhjal
töötavate kahe- ja kolmeaastase kursusega avalikkude naiskutsekoolide kursuse
lõpetamise määrus (RT 1935, 6, 49), mille kehtivust osaliselt pikendati Haridusministeeriumi 1938 a. 15. septembri ringkirjaga nr. 12 (HMT 20 — 1938),
kaotab arvates 1. maist 1940. a. kehtivuse ka selle ringkirja mõttes.
Selle määruse asemel on kehtiv arvates 1. maist 1940. a. ja kuulub kohaldamisele Kahe- ja kolmeaastase Õppeajaga keskastme naiskutsekoolide õppetöö korraldamise määrus (RT 1940, 30, 219. — H M T 5 — 1940).
Haridusminister P. Kogerman.
Kutseoskuse Osakonna direktor V. Päts.
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Haridusministeeriumi Kooliosakonna 1940. a. 20. aprilli ringkiri
nr. 3815 maakoolivalitsustele ja maa-algkoolide juhatajaile Eesti
Rahva Muuseumi rahvateaduslike küsimuskavade asjas.
Kuna Haridusministeeriumi Kooliosakonna 1939. a. 2. oktoobri ringkiri nr. 3815 (HM T 14 —1939) koolide juhatajaile Eesti Rahva Muuseumi
rahvateaduslikele küsimustele vastamise asjas on senini leidnud loidu täitmist,
siis HM Kooliosakond palub koolide juhatajaid õpilaste kaasabil koostatud
vastused rahvateaduslikele küsimuskavadele X võimalikult pea ja mitte hiljem
kui 15. maiks s.a. Eesti Rahva Muuseumile ära saata.
Kooliosakonna direktor V. Alttoa.
Sekretär R. Alas.

Haridusministeeriumi Kooliosakonna 1940. a. 23. aprilli ringkiri
nr. 373 m a a - ning linnakoolivalitsustele, koolide inspektoritele ja
algkoolide juhatajaile kirikulaulude asjas.
HM Kooliosakond avaldab ühes käesolevaga Haridusministri poolt
kinnitatud kirikulaulude nimestiku algkoolidele (ev. luteriusulistele õpilastele).
See nimestik tuleb võtta tarvitusele 1940/41. kooliaastast alates 1931 a. nimestiku asemele, aga ka käesoleval kooliaastal võib uut nimestikku soovikorral
kasutada koraalide valikul. Nimestiku kasutamisel algkooli vanemais klassides on lubatud arvestada varemõpitud laule ja vastavalt sellele teha ümberpaigutusi või muudatusi nimestikus.
Kooliosakonna direktor V. Alttoa.
Koolide peainspektor M. R a u d .

Kirikulaulude nimestik algkoolidele.
(Ev.-luteriusulistele Õpilastele.)
I klass.
P.

1.
2.
3.
4.
5.
6..

Ma tulen taevast ülevalt
38
Mu süda, ärka üles
12
Oh anna tuhat keelt sa mulle . .
141
Õnnista ja hoia
371
Nüüd hingvad inimesed
117
Oh meile, Issand Jeesus
9
Valitavaid laule:
1. Oh võta mind, mu Jumal Väike laulur.
2. Et tulge, oh lapsed . . .
„
3. Olen Jeesu talleke . . .
„
Või P. lisa

Lr.

132
65
41
10
94
25
110
45
115
14
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II klass.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oh võtkem Jumalat
Võta nüüd Issandat
Jeesus, meie eel . .
Tänu olgu Jumalal'
Armas Jeesus, avita
Oh Jeesus Kristus, tule sa
Valitavaid laule:
1. Su sõime juures seisan ma
2. Oh sa rõõmustav . . . .
3. Jumal, sull' ligemal

p.

Lr.

229
96
157
57
169
31

44
48
442
123
2
9

208

148

Väike lauluraamat

III klass.
1. Elusõna igavene Väike lauluraamat
(Viisil: Võitle hästi)
2. Jumal, maa ning taeva Looja . . .
3. Ma kummardan sind, armuvägi . .
4. Mu järel, hüüab Jeesuke
5. Üks roosike on tõusnud
6. Jeesus, tule minule
7. Au, kiitus olgu igavest'
Valitavaid laule:
1. Oh vaga Jumal
2. Arm, kes sa mind oled loonud
3. Las ma laen
4. Igavene koidukuld
5. Püha öö
Väikelaulur.
6. Jumal, sind me kiidame „

65
174
445
121
481
59
199

54
249
458
150
241
1

230
175
486
385

26
226
580
53

IV klass.
1. Mu hing, mis annad Jumalale
(Viisil: Kes Jumalat nii laseb teha)
143
2. Mu jõud, sind tahan armastada
383
3. Oh Jeesus, sinu valu
. . . .
237
4. Nüüd on see päev ju lõppenud
18
5. Sull', sull', Jehoova
152
6. Nüüd tehke kõrgeks väravad .
260
7. Oota, hing, oh oota
487
Valitavaid laule:
28
1. Meil' oma sõna kinnita . . .
2. Oh ära jäta mind
227
3. Mis oled sina, armas Jeesus
48
4. Oh võitlejad
138
5. Mu nimi taevas kirja pandud
266
6. Kalla kallis Isa käsi P. lisa või
Väike lauluraamat

254
196
95
27
120
525
352
21
174
472
422
134
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V klass.
1. Oh jäta mind su omaks . .
(Viisil: Ma tahan jätta maha)
2. Kiida nüüd Issandat . . . .
3. Nüüd paistab meile kaunisti
4. Jumal, vägev valitseja . . .
5. Kuis pean vastu võtma . .
6. Ole ustav, Jeesu rahvas . .
(Viisil: Tulge, ristiinimesed)
7. Üks kindel linn ja varjupaik
8. Jeesus, surma äravõitja . . .
Valitavaid laule:
1. Koju mind viige P. lisa
2. Ühte asja ihkan üle kõige,,
3. Ligidal on Jumal
4. Nüüd Jumalale austust . .
5. Oh Isa taevariigi sees . . .
6. See aeg on tõesti ukse ees
7. Süda seltsiks südamele P. lisa

p.

Lr.

8

245
217
342
182
246

34
256
348

288
316
300

369
169

114
473

80
31

190

30

134
23
631
476

334
15
128
202

VI klass3.
200
Su poole, Issand, südamest . .
Mis vaevab sinu südant . . .
239
Jeruusalem, sa püha taevalinn
270
Armas Jeesus, armastaja . . .
294
Oh süüta Tall, oh Jeesus . .
221
5. Edasi, edasi
,
323
7. Eks mu kohus tänu teha
. .
339
355
8 Ärgake, nii vahid hüüdvad . .
Valitavaid laule:
161
1. Jeesukest ei jäta ma
. . .
2. Mis Jumal teeb, on ikka hea
249
3. Jeesus, rõõmustaja . . .
324
4. Nüüd surnukeha matame
37
5. Üks tallekene lepitas . .
328
6. Nüüd tõstkem rõõmuhääli
232
7. Loo mulle, Jumal . . .
484

V. lr. 120
V. lr. 15

404
508
616
167
181
344
31
615
232
507
239
606
191
209
330

Märkusi:
1. Vajaduse korral võib õppenõukogu otsusel teha ülekandeid ühest
klassist teise.
2. Liitklassides võib õppenõukogu otsusel kasutada vahelduvat kursust. Seejuures õpitakse kaheklassilises komplektis paaritu-arvulisel
õppeaastal (sügis-semestri järgi arvestades) I, III ja V kl. laule,
paaris-arvulisel — II, IV ja VI kl. laule; kolmeklassilises komplektis
kasutatakse vahelduvat kursust normaalselt I ning II ja V ning VI kl.,
kuna III ja IV kl. töötavad üksikult; neljaklassilises komplektis
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liidetakse klasse vahelduvaks kursuseks kahekaupa. Olenevalt õpilaste arvust üksikuis klassides võib kasutada ka teissuguseid klasside
ühendamisviise.
3. Laulude viise on soovitav Õppida „Viisi albumi" või „ Väikese lauluraamatu" (vanemais trükkides — „Laste lauluraamat") järgi,
kus nad vastavalt laste häältele on madalamale transponeeritud.
4. Valitavaid laule sisaldab nimestik juhtumiks3 kui soovitakse suurendada õpitavate laulude arvu ja kui selleks jätkub aega. Need laulud
pole koolile kohuslikud ja nende asemel võib soovikorral õppida ka
teisi. Õppenõukogu otsusel võib vajaduse korral igas klassis asendada ühe kohusliku laulu valitavaga.
5. „P." tähendab — „Punscheri lauluviiside raamat", „P. lisa" —
eelmise lisa, „Lr." — „Uus lauluraamat", „V. Ir." — „Väike lauluraamat".
TaUinn, 23. aprillil 1940.
Kooliosakonna direktor V. Alttoa.
Koolide peainspektor M. Raud.
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