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Õppeaasta 2017/2018 – kuhu 
me liigume ja mida me teeme?



2017/2018. õppeaasta 
eesmärgid



• Uue sisehindamise korra ja 
arengukava loomine aastaks
2019

• Hariduskontseptsiooni 
loomine

• Innove projekt „Koostöine 
juhtimine“ , toetus summas 
9996,00 (coachingu ja 
tundide lühisvaatluse 
koolitused, uus 
mentorsüsteem)

Jüri Gümnaasium on koostöiselt  juhitud



• Erasmus+ Key1 „Koostöine 
õpetamine ja õppimine“, 
toetus summas 27280 eurot, 
projekti kestus 02.10.2017-
01.08.2019

(koolitused, õpikogukondade 
loomine, LAK-õppe Kuu 
kavandamine üldtööplaani)
• Õppetöö on lõimitud 
• Õppekäigud on seotud 

õppetööga
• Väljundipõhisus (esinemised, 

näitused, võistlused jms).
• Üksteise tundide külastamine

Jüri Gümnaasiumi õppetegevus on 
koostöiselt kavandatud



• Õppijast lähtumine

• Probleemikeskne õpetamine, 
mõtestamine, 
igapäevaprobleemide 
lahendamine 

• Digivõimaluste rakendamine 
õppetöös, teadliku 
internetikasutaja kujundamine

Digiplaan HITSAle, toetus summas 
30779,53 (lisati omaosalus ning 
soetati 50 sülearvutit)

• Projektõpe, õuesõpe vs 
rutiinsus, harjutamine, 
kordamine, faktid

• Analüüsioskus, seoste loomine

Jüri Gümnaasiumis toimub 
koostöine õppimine

LÄBIV TEEMA Eesti Vabariik 100



Kuidas saab 
lapsevanem 
eesmärke toetada?

• Osaleda, jagada meiega 
oma kogemusi ja 
oskuseid, pakkuda 
võimalusi

• Toetada last vastavalt 
tema arenguvajadusele, 
sh õppeprotsessis 
osalemist

• Pöörduda, mõelda kaasa, 
teha ettepanekuid



Projektid ja ettevõtmised



Projekt „Lapsed
koolihoovi
liikuma ja 

õppima!“ –
SISEÕU (ujula ja 

keskosa 
vaheline ala)



Ideedekorje õpilastelt ja 
töötajate meeskonnalt

• Kõrgpeenrad

• Lauad ja toolid

• Lava 

• Kohvik

• Põrandamängud

• Seinte kujundus

• Sibulillede istutamine

LAPSEVANEM, OOTAME SIND APPI!



Muud projektid
• KIK projekt, kõikidele kooliklassidele õppeprogramm 

Aegviidu looduskeskuses (RMK) „Mets – meie suurim vara“ 
7980.00

• HTM lõiminguprojekt, toetus summas 7907,00. Projekt 
viiakse ellu 18.-22.09.2017 laagris Remnikul ja 30.10-
1.11.2017 Narva Kreenholmi Gümnaasiumis ja Narvas.

• KiVa
• Jalakäija koolitus 1. klassidele

• Projektid koostöös vilistlaskoguga
– Jalgratturi koolitus koostöös vilistlaskoguga 3. klassidele
– Keskkonnafoorum koostöös vilistlaskoguga
– Lennuraamat koostöös vilistlaskoguga



Partnerid Eestis

• Rae valla koolid - haridusalased laagrid, 
konverents (JG), õpilasüritused (nt 
maastikumäng, moeshow), 
tugispetsialistide võrgustikutöö

• Pae Gümnaasium

• Narva Kreenholmi Gümnaasium



Partnerid välismaal

• 2015-2017 – Erasmus+ koolidevaheline 
strateegiline koostööprojekt Key 2 
partnerid järgmistest riikidest – Sloveenia, 
Bulgaaria ja Itaalia

• 2017-2020 Erasmus+ koolidevaheline 
strateegiline koostööprojekt Key 2 
(keskkonnaharidus), partnerid järgmistest 
riikidest Hispaania, Itaalia, Rumeenia, 
Holland (2 kooli)

• Poola kool Wyszkowist aastast 2012



Oleme UNESCO Ühendkool

• Alates aastast 2011
• Maailmaharidus ja koostöö 

sõpruskoolidega
• UNESCO - 21 kooli Eestis
Prioriteetideks on maailmaharidus, 
mitmekultuurilisus ja keskkonna
jätkusuutlik areng
(Nt ÜRO simulatsioon, Euroopa Nõukogu 
simulatsioon, sõpruskoolid arengumaades 
– nende toetamine)



Oleme Tervist Edendav Kool
Tervisenõukogu peamised 

tegevused 2017/2018
• Siseterviseraja planeerimine 
• Vaimse tervise kuu - oktoober
• Salatikonkurss 30.11.2017 – lapsevanem, oled 

oodatud!
• Spordivahetunnid võimlas 
• Südamenädal 16.-20.04.2018
• Ohutuspäev 9. klassidele 9.05.2018
• Liikumisvahetunnid
• Loengud riskikäitumisest ja küberkiusamisest
• Vitamiinipäevad 9.11.2017 ja 10.03.2018
• Käimispäev „Käime koos“ 12.05.2018 – lapsevanem, 

oled oodatud!



Lapsevanem, oled oodatud

• KiVa õhtu 16.11.2017
• Jõulupeod 

– 2., 6.-9. klassid 19.12.2017
– 1.,3.-5. klassid 21.12.2017

• Jõulukontserdid Jüri kirikus 22.12.2017
• Eesti Vabariigi ball 1.-2. klassidele 

23.02.2018
• LAK nädal aprillis
• Kevadkontsert ja tänupäev 17.05.18
• Kevadballid 3.-5. klassidele 1.06.2017



Lahtiste uste nädal
16.-20. oktoober 2017

• Osaleda lastevanemate ja vilistlaste töötoas kooli arengute ja 
plaanide kavandamiseks, nõupidamisruumis K125 18. oktoobril 
kell 18, registreerumine 16. oktoobriks arendusjuht@jyri.edu.ee;

• Osaleda töötubades, mis tutvustavad meie õppetööd;
• Külastada õppetunde (kokkulepped aineõpetajatega läbi 

Stuudiumi 13. oktoobriks);
• Maitsta koolitoitu;
• Tutvuda koolimajaga, ekskursioonide algus igal päeval kell 9 

peasissekäigu valvelauas;
• Kohtuda juhtkonna liikmetega ettepanekuteks ja tekkinud 

küsimusteks kolmapäeval, 18. oktoobril kell 10 I korruse 
nõupidamisruumis K125;

• Vestelda õpetajatega nende klassiruumides 19. oktoobril kell 15-
16.30;

• Osaleda kooli sünnipäeva aktustel 20. oktoobril.



Muu info



Kutsume üles esitama kandidaate 
konkursile „JG tänab ja 
tunnustab“ 1. aprilliks

• Aasta õpetaja
– Aasta klassiõpetaja
– Aasta põhikooliõpetaja
– Aasta gümnaasiumiõpetaja

• Aasta klassijuhataja
• Aasta suunaja
• Aasta juht 
• Aasta koolitöötaja
• Aasta uus tegija
• Aasta hariduse sõber
• Jüri Gümnaasiumi aasta tegu



Uued ringid 2017/2018. õppeaastal

– Robootika, Raspberry Pi

– Kommunikatsiooniring (III kooliaste) – foto-
ja videotehnika

– Matemaatikaring 3. klassidele

– Spordikroonika ring (III kooliaste)

– Kabering

Ringidesse registreerimine alates 13. 
septembrist läbi Stuudiumi



http://www.jyri.edu.ee/koolivorm-2

27.08.2017 - 20.09.2017 tellimused saate 
kätte koolist alates 08.11

http://www.jyri.edu.ee/koolivorm-2


• Evakuatsiooniõppus septembris, 
dokument Tulekahju korral tegutsemise 
plaan

• Kodukord

• Esitage taotlused elektrooniliselt 
Koduleht/Üldinfo/Taotlused

http://www.jyri.edu.ee/dokumendid

http://www.jyri.edu.ee/dokumendid


Täname!

Küsimusi?

Koostöist õppeaastat!


