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Tänased teemad

• Õppesuunad, sarnasused ja erisused

• Õppekorraldus

• Sisseastumiskatsed, tulemused

• Dokumentide esitamine kooli astumiseks



JG HARIDUSKONTSEPTSIOON



Õppesuunad gümnaasiumis

Kolm õppesuunda:

• Reaalsuund

• Ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete 

suund

• Rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

www.jyri.edu.ee/õppekava

http://www.jyri.edu.ee/õppekava


Reaalsuund

Suuna lõpetanu:

• suudab kasutada matemaatikat ja loodusaineid erinevates 

eluvaldkondades

• jätkata õpinguid aladel, kus reaalainetel on oluline tähtsus 

• väärtustab loodusteadusi kui kultuuri osa

• määratleb ja suudab lahendada keskkonnaprobleeme

• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda

• on motiveeritud tegelema teadusaladega



Ettevõtluse ja rahvusvaheliste 

suhete suund

Õppesuuna lõpetanu: 

• tunneb majanduse olulisemaid põhimõtteid ning rakendab 
vastavaid teadmisi igapäevaelus

• oskab hinnata Eesti majanduse arengusuundi

• teab rahvusvahelise majanduse eesmärke 

• suudab osaleda rahvusvahelistes projektides ning 
kasutada võõrkeeleoskust rahvusvahelises 
töökeskkonnas

• rahvusvaheliste suhete kursus loob võimaluse mõista 
maailma kultuurilist mitmekesisust ja ühiskonnas 
esinevaid protsesse



Rekreatsiooni ja kultuuri-

korralduse suund

Õppesuuna lõpetanu:

• väärtustab spordi ja kunstide mitmekesisust

• tegutseb kultuurimaastikul informeeritult

• tunneb ennast kultuuritraditsioonide kandjana

• peab oluliseks füüsilist aktiivsust

• omab algteadmisi nii ürituste korraldusest, erinevate 

tegevuste spetsiifikast kui ka loodusest ja kultuurist



Õppekorraldus
• 3 trimestrit

• Iga trimester jaguneb
✓10 (või 9) nädalat õppetööd

✓1 arvestuste nädal

✓1 valikkursuste nädal

• Ühes koolipäevas on kuni 5 õppetundi, õppetunni pikkus on 75 
minutit

• Koolipäev 10. klassidele:
✓Konsultatsioonid, klassihommikud kell 8.00 – 8.30

✓1. õppetund kell 8.30 – 9.45

✓2. õppetund kell 9.55 – 11.10

✓Söögitund kell 11.10 – 11.40

✓3. õppetund kell 11.40 – 12.55

✓4. õppetund kell 13.05 – 14.20

✓Pikapäevatoidu söömise võimalus (kell 13.30 – 15.00)

✓5. õppetund kell 14.35 – 15.50

✓Järelevastamised kokkuleppel aineõpetajaga  või järelvastamiste
klassis



Õppekorraldus

• Õppeained on jagatud kursusteks, näiteks matemaatikat 
õpitakse kolme aasta jooksul 15 kursust, iga kursuse lõpus 
kursusehinne. Nende põhjal tekib kooliastmehinne, mis läheb 
gümnaasiumi lõputunnistusele

• Minimaalne õppekoormus gümnaasiumis 96 kursust kolme 
õppeaasta jooksul, JG-s pakume 102 kursust

• Üks kursus koosneb 21 õppetunnist (75 minutit õppetund)

• Kohustuslikud kursused:

• 63 riiklikult kehtestatud kohustuslikku kursust

• 25 kooli poolt kehtestatud kohustuslikku kursust

• 7 õppesuunast tulenevat kursust

• Valikkursused:

• Minimaalselt 7 valikkursust vastavalt õpilase soovile ja kooli poolt 
pakutavale



Kohustuslikud kursused, 
so riiklikult kehtestatud 63 kursust ja kooli poolt kehtestatud 25 kursust 

eesti keel 6 

kirjandus 5 

B2 inglise keel 11 

B1 vene/saksa keel 6 

A2 soome/ hispaania/ 
vene/ saksa 6 (valik)

matemaatika 15 

bioloogia 4 

loodusgeograafia 2 

keemia 3 

füüsika 5 

ajalugu  6 

ühiskonnaõpetus 2 

inimeseõpetus 1 

inimgeograafia 1 

muusika 3 

kunst 2 

kehaline kasvatus 5 

uurimistöö alused 1 

õppides loon ennast 1 

uurimis/praktiline töö 1

riigikaitse 2 



Suunakursused (7 kursust)

Reaalsuund Ettevõtluse ja 

rahvusvaheliste suhete 

suund

Rekreatsiooni ja 

kultuurikorralduse suund

Majandus- ja ettevõtlusõpe 2 

Füüsika 1 

Joonestamine 1

Matemaatika 1

Keemia 2

Majandus- ja ettevõtlusõpe 2

Rahvusvahelised suhted 2 

Turundus ja disain 1

Projektijuhtimine 1 

Ärikeel 1

Majandus- ja ettevõtlusõpe 2

Kultuurilugu 1

Rekreatsioon 1

Kultuuridevaheline

kommunikatsioon 1

Projektijuhtimine 1

Looduses liikumine 1



Arvestuste nädal ja valikainete nädal

• Arvestuste nädal (5 koolipäeva)

kolm arvestust 

õppetunnid

• Valikainete nädal (5 koolipäeva)

terve nädal õpitakse ühte valikainet (üks kursus) 

• Õppeaine „Riigikaitse“ I ja II kursus (teooria, laager) – 11. 

klassis  



Valikkursused, mis ei toimu ainult 

valikainete nädalal
• Valikkursused, kus saab osaleda järjepidevalt, igal nädalal

✓Kooliteater

✓Rahvatants

• Valikkursuseid saab õppida ka teistes koolides ja JG-sse 

üle kanda

✓Huvialakoolides 

✓Spordikoolides 

✓Ülikoolide juures 

✓jm



Valikkursused, mida õpitakse 

valikkursuste nädalatel
✓Mütoloogia

✓Praktiline maalikunst

✓Fotograafia

✓Looduses liikumine

✓Praktiline matemaatika

✓Joonestamine

✓Karjääriõpetus

✓Psühholoogia

✓Enesekaitse

✓Jooga

✓Giidindus

✓Metsloomad ja loodus

✓Suuline eneseväljendus

✓Setu ja võru keele kultuur

✓Eritoitlustus 

✓Rahvusvaheline toitlustus

✓Meedia

✓Sportmängud

✓Teadus meie ümber

✓Pärimuskultuur

✓Elu päästev õpe

✓Suguvõsa uurimine

✓Õigusalused



Sisseastumiskatsed 

gümnaasiumisse 2020
• Registreerumine katsetele 17. märtsist kuni 6. aprilli kell 9.00-ni.    

Kui registreerimine õnnestus, saadetakse meilile kandideerija isiklik kood

• Katsed teisipäeval, 7. aprillil 
✓ Kell 9.30 registreerimine ja sissejuhatus katsetesse

✓ Kell 10.00 – 12.30 eesti keele, võõrkeelte ja matemaatika testid

• Soovituslikud kordamisteemad 

http://www.jyri.edu.ee/vastuvott-juri-gumnaasiumisse-0

• Sisseastumiskatsetele kaasa võtta
✓ e-posti teel saadud isiklik kood

✓ klassitunnistuse ametlikult kinnitatud koopia

✓ isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID kaart vms)

✓ taskuarvuti (mitteprogrammeeritav)

✓ sinist või musta värvi pastapliiats

✓ harilik pliiats

✓ joonlaud

http://www.jyri.edu.ee/vastuvott-juri-gumnaasiumisse-0


Sisseastumiskatsete tulemused 

• Maksimaalne saavutatav punktide arv 300 (igas 

õppeaines maksimaalselt 100 punkti):

✓Eesti keeles test, hinnatakse õigekirja, sõnastusoskust ning 

argumenteerimis- ja põhjendusoskust.

✓Matemaatikas test lähtuvalt põhikooli ainekavast

✓Võõrkeelte test koosneb 75% ulatuses inglise keele testist ning 

25% ulatuses B-võõrkeele (saksa või vene keele) testist. Kõikide 

testide ülesanded on koostatud põhikooli ainekavast lähtuvalt.

• Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal koostatakse 

pingerida, avalikustatakse koodidega kooli veebilehel 20. 

aprilliks



Taotluste esitamine 1. maiks
• Läbi keskkonna ARNO, digiallkirjastatult kool@jyri.edu.ee või 

kooli kantseleisse

• Taotluse sisseastumiseks saavad esitada kõik, kes saavutasid 
vähemalt 150 punkti ning ühegi testi osa punkti summa ei ole 
alla 30 punkti. Õppesuundade valimisel tuleb arvestada:
✓Reaalsuund – matemaatika tulemus ei ole alla 50 punkti;

✓Ettevõtlus – ja majandussuund – inglise keele tulemus ei ole alla 50 
punkti;

✓Rekreatsioon ja kultuurikorraldus – eesti keele või inglise keele 
tulemus ei ole alla 50 punkti.

• Madalama punktisummaga katseid läbinud õpilasi 
õpilaskandidaatideks ei arvata. Õpilaskandidaadiks ei arvata 
kandideerijaid, kelle käitumishinne on hinnatud 
veerandi/trimestri/kokkuvõtva hindega mitterahuldavaks või kes 
on jäänud täiendavale õppetööle

mailto:kool@jyri.edu.ee


Õpilaskandidaadid

• Kool annab igale taotluse esitajale kirjalikku tagasisidet

• Juunis viiakse iga õpilaskandidaadiga läbi vestlused

• Taotluste lisad tuleb esitada kantseleisse 6. maist kuni 25. 

juunini 

• Taotlused jm info 

http://www.jyri.edu.ee/uldinfo/vastuvott_juri_gumnaasiumi

sse

http://www.jyri.edu.ee/uldinfo/vastuvott_juri_gumnaasiumisse


Vestlused õpilaskandidaadiga,

õpikud, uue õppeaasta algus

• Viiakse läbi juunis, osalevad klassijuhataja ja tugikeskuse liige

• Vestluste ajad koos registreerimisvõimalusega kooli kodulehel 

alates 25. maist 

• Vestluse eesmärgiks välja selgitada õpilase huvid ja 

motiveeritus pühenduda

• Augustis laenutada õpperaamatukogust õpikud, töövihikud jms. 

Laenutamise graafik kooli veebilehel alates juunikuust

• Avaaktus teisipäeval, 1. septembril 2020, info kodulehel



Tänan kuulamast!

Küsimused?

Tere tulemast Jüri Gümnaasiumisse!


