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Ajaloost

• 1690 koolihariduse algus Jüri kiriku juures

• Jüri Gümnaasiumi eelkäijad: koolid Karla ja 

Rae külades, Lehmja Põhikool

• 1980 Jüri Keskkool

• 1994 nimetati Jüri Gümnaasiumiks

• 2006 ehitati ümber 900-le õpilasele

• 2014 ehitati ümber 1200-le õpilasele



Kompleks Laste tn 3 – viis asutust
JÜRI GÜMNAASIUM – õpilaskohti 1200

• Algkoolimaja 

• Õppekorpus 

• Gümnaasiumimaja

RAE VALLA SPORDIKESKUS

• Spordisaalid ( vana pallimängusaal, kergejõustik, aeroobika, jõusaal, kardiosaal, 
budosaal, uus pallihall)

• Ujula

• Staadion

RAE HUVIALAKOOL

• Muusika

• Kunst

• Tants

• Sport

JÜRI RAAMATUKOGU

RAE NOORTEKESKUS



Kooli kasv õpilaste arvudes
• 2000/2001 – 603 õpilast

• 2005/2006 – 692 õpilast

• 2010/2011 – 875 õpilast

• 2015/2016 – 1078 õpilast

• 2016/2017 – 1110 õpilast, sh põhikoolis 941

Põhikoolis (prognoos):

• 2017 - 980

• 2018 - 997

• 2019 - 1012

• 2020 - 1019

• 2021 - 1039 



Kool täna 

1.-3. klassid 380

4.-6. klassid 309

7.-9. klassid 252

10.-12. klassid 171

Kokku 52 klassikomplekti, 1110 õpilast

Õpetajaid, tugispetsialiste 113 

Majandustöötajaid 44



Väärtused, millest lähtume
AUSUS JA HOOLIVUS

 Lugupidamine

Märkamine

 Abivalmidus

 Koostöötahe

 Sõnapidamine

Õiglus

ISESEISVUS JA VASTUTUS
Õppimistahe

 Töökus

 Enesearendamine

 Aja planeerimine

 Terved eluviisid

LOOVUS JA AKTIIVSUS

 Algatusvõime

 Edasipüüdlikkus

 Innovaatilisus

 Ettevõtlikkus



Visioon, missioon

Visioon

Kõik Jüri Gümnaasiumi õpilased, töötajad ja 
lapsevanemad usuvad, et meie kool on 
parim kool nende jaoks ja on seadnud 
endale isiklikud eesmärgid selle uskumuse 
toetuseks.

Missioon

Jüri Gümnaasium on õppeasutus, kus 
õpilasel on võimalik kujuneda elus edukalt 
toimetulevaks isiksuseks



Õppesuunad
Põhikoolis

• Inglise keele klassid

• Spordi- ja muusikaklassid

• Üldklassid

Gümnaasiumis

• Reaalsuund

• Ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund

• Rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund



1. klassid järgmisel õppeaastal

17. aprill 2017 seisuga 131 taotlust:

• 1.a – spordi-muusikaklass

• 1.b – üldklass

• 1.c – inglise keele klass

• 1.d – üldklass

• 1.e – üldklass

• 1.g - üldklass



Spordi- ja muusikaklass

Õppesuuna eesmärgiks on anda õpilasele võimalus

akadeemiliste teadmistega samaaegselt arendada

oma kehalisi ja muusikalisi võimeid ning oskusi.
• Pilliõpe algab 2. klassis.

– Ühes klassis üks pill: plokkflööt või väikekannel (pillid koolilt).

– Pilliõppetundides klass kahes rühmas.

• Kehaline kasvatus (s.h tantsuõpetus) – 4 tundi nädalas, millest kord

nädalas on ujumine ajavahemikul oktoober-aprill; suusatundide

perioodil asenduvad ujumistunnid suusatamisega.

– Kehaline kasvatus alates 3. klassist rühmades.

– Esmane ujumisoskus saab selgeks 3. klassi lõpuks.

• I kooliastmes iga klassi baasil üldjuhul rahvatantsurühm.



Inglise keele klass

Õppesuuna eesmärgiks on anda keelehuviga
lapsele võimalus keeleliste osaoskuste arenguks.

• Eesti keeles vabalugemise maht suurem.

• Inglise keele tunnid alates I klassist.

• Inglise keeles vabalugemine alates II kooliastmest.

• Muusikas lisaks eestikeelsele ka ingliskeelne
lauluvara

• Inimeseõpetuses eesti ja inglise keele lõiming:
– I kooliastmes teemapõhiste projektidena;

– II kooliastmes aineõpetus inglise keeles teemadena.



Üldklass

Õppesuuna eesmärgiks on pakkuda
õpilasele läbi malemängu algkursuse
keskkonda, milles arenevad tema
kontsentreerumis-, tähelepanu-,
keskendumisvõime.
• Rõhk eesti keele, matemaatika ja

loodusõpetuse õppimisel.

• Malemängu alused 1.-3.klassis on
tunniplaanis rühmatundidena.



Koolivestlus

Inglise keele klassi kandideerijad
• Kirjalik töö – kolm osaoskust (kuulamine, lugemine, 

kirjutamine)

• Kolmapäeval, 7. juunil 2017 kell 9.00

• Algkoolimaja III korrus

Spordi- ja muusikaklassi kandideerijad
• Praktilised ülesanded – muusika ja liikumine

• Kolmapäeval, 7. juunil 2017 alates 9.00 

• Algkoolimaja I korrus

Üldklass
• Moodustatakse lastevanemate taotluste alusel

Vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 1. mai



Klasside komplekteerimise põhimõtted

• Klassikomplekt – 24 õpilast;

• Võimalusel tüdrukute ja poiste arvu võrdsus;

• Kui õppesuuna valijate arv alla 16, siis on koolil
õigus jätta vastav suund avamata;

• Kui õppesuuna valijaid on üle 24, arvestab
kool poiste ja tüdrukute arvu tasakaalu ning
inglise keele ning spordi- ja muusikaklassi
komplekteerimisel kirjalike ja praktiliste
ülesannete sooritamise tulemust;

• Pärast klassi komplekteerimist on
lapsevanemal õigus tutvuda oma lapse
kirjaliku tööga juunikuu lõpuni.



Õppetöö 1. klassis
Nädalakoormus – 20 tundi

Pikapäevarühmad oma klassis 12.00 – 14.00

Pikapäevatoit

alates 13.30 kuni 15.00
lapsevanema kulul (arve alusel 0.70 €/päev)

Pikapäeva liitrühmad kell 14.00 – 16.00 

Hommikupuder lapsevanema kulul 0.45 €/päev



Koolibussid

• Koolibusside suunad:

- Mõigust, Rae külast, Järvekülast, Kurnalt, 
Lagedilt, Aruvallast, Vaidast, Pajupealt, 
Vaskjalast

• Hommikul jõuavad kooli 7.30 – 8.00

• Koolist koju:

- kell 14.00

- kell 16.00



Pikapäevarühmad

Tegevused:
• õues jalutamine, mängimine
• sportmängud võimlas
• tunnis lõpetamata ülesannete tegemine
• järele ja ette õppimine
• raamatute lugemine
• filmide vaatamine
• käeline tegevus



Huvitegevus koolis
– Lugemisring

– Suulise väljendusoskuse ring

– Majandusõpe

– Mudilaskoor

– Poistekoor

– Ansamblid, solistid

– Etlusring

– Rahvatants

– Koolileht

Lapsevanemale tasuta



Huvitegevus Rae Huvialakoolis

• Muusikaosakond
– instrumendiõpe - sisseastumiskatsed 31. mail 17.00

– muusikaosakonna ettevalmistusrühm (ilma katseteta)

• Kunstiosakond
– kunstiosakonna eelklass

• Spordiosakond Jüris
– korvpall

– võrkpall

– kergejõustik

– üldkehaline ettevalmistus

– lauatennis

– male 

– jalgpall

Registreerumine kodulehe kaudu - jälgige infot!

http://huvikool.rae.ee/



Huvitegevus Spordikeskuses

• Tants 

• Ujumine

• Judo

• Jalgpall

• Kergejõustik 

www.raespordikeskus.ee



Meelespea

• Seadke varakult sisse koolinurk. Valgustus!

• Harjutage lapsega koos kooli tulekut. Ärge hoidke 

lapsel käest kinni, las ta kõnnib Teie ees.

• Koolitarbed.

• Valige ka muud asjad – riided, jalanõud, koolikott –

koos lapsega.

• Rääkige positiivselt eesseisvatest muudatustest.

• Tutvumine oma lapse klassi õpetajaga, teiste 

lastevanematega – 29. august kell 17.00 (alustame 

aulas, seejärel klassides; tutvumine koolimajaga)



Meelespea
• Kooli iseloomustab pidev võrdlemine ja võistlus.

• Kuulake, mida lapsel on rääkida oma koolipäeva kohta – ärge kuulake 

teda üle!

• Ärge küsige ainult hinnete, vaid ka elamuste kohta.

• Jälgige päevikut, et teada, mida laps sinna kirjutab, mida õpetaja.

• Õppides koos lapsega ei tohi talt võtta vastutust.

• Koolikoti pakkimine peab saama lapse ülesandeks.

• Jälgige, kuivõrd pöörab laps tähelepanutöö tulemustele, kuivõrd tasule: 

hinnangutele, hinnetele.

• Päevaplaan lapsele.

• Plaanige oma päev nii, et Teil jääb aega ka lapsega tegelemiseks.

• Olge oma lapsele kättesaadav.

• Jätke lapsele vaba aega mängimiseks.

• Jälgige, et laps saaks korralikult puhata.

• Suhelge õpetajaga!



Meelespea

• Rõõmustage koos lapsega kooli alguse üle.

• Muutke esimene koolipäev tähtsaks sündmuseks.

• Tunnustus ja kiitus!



Õppevahendid
• KOOLIKOTT 

• ÕPILASPÄEVIK

• JOONLAUD

• 3 HARILIKKU PLIIATSIT 
(M, 2M, VAHETATAV SÜSI)

• PLIIATSITERITAJA

• TINTENPEN

• KUSTUTUSKUMM

• VÄRVIPLIIATSID 
(VILTPLIIATSID)

• PINAL

• ÕLIPASTELLID

• GUAŠŠVÄRVID

• VEETOPS

• PINTSLID 

(SUUREM JA VÄIKSEM)
• VÄRVILINE PABER

• PLASTILIIN

• JOONISTUSPABER 

(SUUR, VÄIKE)

• KÄÄRID

• LIIM

• VAHETUSJALANÕUD 

(EI TOHI OLLA BOTASED)
• VÕIMLEMISRIIDED 

(LÜHIKESED JA PIKAD 
DRESSID)

• SPORDIJALATSID



Jüri Gümnaasiumisse vastuvõtt 
– edasised tegevused

• ARNO keskkonnas

– lapsevanem teavitab koha vastuvõtmisest või 
loobumisest 15. maiks

– kool kinnitab õpilase liitmisest kooli nimekirja 
30. maiks



Jüri Gümnaasiumisse vastuvõtt
- edasised tegevused

• 10. juuniks esitab lapse seaduslik esindaja koolile taotluse
nõutavad lisad

• Lisade esitamise võimalikud kanalid
 e-keskkonna ARNO kaudu,
 digiallkirjastatult aadressile kool@jyri.edu.ee
 kooli kantseleisse tööpäeviti kell 10-16.

• Taotluse nõutavad lisad:
– sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel

sünnitunnistuse või -tõendi ärakiri;
– kui taotluse esitas vanem paberkandjal, siis vanema isikut tõendava

dokumendi ärakiri
– koolivalmiduskaart selle olemasolul
– elektrooniline foto (e-keskkonna ARNO kaudu või saata

it@jyri.edu.ee);
– väljavõte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
– nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul.

mailto:kool@jyri.edu.ee
mailto:it@jyri.edu.ee


I klasside nimekirjad

• I klasside nimekirjad avalikustatakse 

kooli veebilehel hiljemalt 25. juuniks.



Koolivorm ja koolimüts

• Jüri Gümnaasiumi koolivormi ja koolimütsi 

2017/18. õppeaastaks on võimalus tellida 

perioodil 27.04 kuni 26.06 tellimiskeskkonnast 

http://koolivorm.norrison.ee/156-jyri-gumnaasium

• Tooted saadetakse kooli 28.08

http://koolivorm.norrison.ee/156-jyri-gumnaasium


Muud taotlused

• Muud võimalikud taotlused:

Pikapäevarühmas osalemine

Pikapäevatoidu söömine

Hommikupudru söömine

Jüri Gümnaasiumi õpilaspäeviku ostmine

• Esitamise info alates 25.06.2017 kodulehel 
Üldinfo/Taotlused



29. august 2017

• 1. klasside lastevanemate koosolek aulas kell 

17.00

• Klassikoosolekud klassides

– Mirje Hagur

– Malle Kempi

– Terje Papp

– Heidy Siirak

– Triin Tammistu

– Uus klassiõpetaja



1. september 2017

• Aktus kell 12.00 aulas

• Kogunemine 15 minutit varem oma klassis 

(klassi numbri leiate kodulehelt ja kooli 

ukselt)

• Pidulik riietus (koolivorm või must-valge või 

rahvariided)

• Õpikud, töövihikud, tööraamatud 

klassijuhatajalt



Head koostööd!


