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Jüri Gümnaasium arvudes

1.-3. klassid 372

4.-6. klassid 382

7.-9. klassid 307

10.-12. klassid 192

Kokku 60 klassikomplekti, 1253 õpilast

Töötajaid 179 (s.h õpetajad, tugispetsialistid, 
ringijuhid, majanduspersonal)



Meie hariduskontseptsioon



Õppesuunad

Põhikoolis

• Inglise keele klassid

• Spordi- ja muusikaklassid

• Üldklassid

Gümnaasiumis

• Reaalsuund

• Ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund

• Rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund



Üldklass

• Rõhk eesti keele, matemaatika ja
loodusõpetuse õppimisel.

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

• Eesmärgiks on pakkuda õpilasele läbi
malemängu algkursuse keskkonda, milles
arenevad tema kontsentreerumis-,
tähelepanu-, keskendumisvõime.



Spordi- ja muusikaklass

Õppesuuna eesmärgiks on anda õpilasele võimalus
akadeemiliste teadmistega samaaegselt arendada oma
kehalisi ja muusikalisi võimeid ning oskusi.

• Pilliõpe algab 2. klassis.

• I-II kooliastmes õpitakse nii plokkflööti kui ka väikekannelt
(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.

• 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.

• Muusikas lisaks eestikeelsele ka ingliskeelne
lauluvara.

• Inimeseõpetuses eesti ja inglise keele lõiming:

• I kooliastmes teemapõhiste projektidena.



Koolivestlus 

Koolivestlust 2020. aastal ei korraldata.

Klassid moodustatakse lastevanemate taotluste
alusel – määrav on taotlusel märgitud
õppesuuna 1. valik



Klasside komplekteerimine

Kuna klasside moodustamise aluseks on
lapsevanema valik, siis palume kindlasti üle vaadata
ARNO keskkonnas, mis valiku märkisite oma lapsele
1. valikuna – muudatus märkida hiljemalt 10. juunil.

Kui Te ei saa ARNO keskkonnas taotlust muuta, siis
saatke muudatussoov klassiõpetuse õppedirektorile
hiljemalt 10. juunil:

klassiopetus@jyri.edu.ee



Kui olete teinud 1. valikuks 
inglise keele klassi

Inglise keele klassi valikul on oluline, et hindate
objektiivselt oma lapse lugemisoskust – eesti keele
tundide arv on inglise keele suunas väiksem.
Õppetegevused eeldavad, et laps oskab kooli
tulles lugeda ja saab aru eakohasest tekstist.

Kiiremas tempos hakatakse õppima kirjatähti: II
trimestrist alustatakse tööd inglise keele tundides
õppematerjalidega, mille tekstid on kirjatähtedes.



Taotlused

• Lisad

• sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle
puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;

• väljavõte õpilase tervisekaardist;

• foto õpilaspileti jaoks;

• koolivälise nõustamismeeskonna otsus selle
olemasolul;

• koolivalmiduskaart selle olemasolul.

Kõik lisad ARNO keskkonda 10. juuniks.



Taotlused

• On oluline, et taotlusel on kirjas küsitud andmed –
need andmed tulenevad seadusandlusest ja on
vajalikud õpilasraamatu täitmiseks:

• Sünnikoht

• Kodune keel

• Kust asub õppima



Taotlused

• Avalikustamine – kool lähtub otsusest, mille olete
taotlusele märkinud:

• Õpilase nime avalikustamine (kooli koduleht,
sotsiaalmeedia, Rae Sõnumid).

• Õpilase pildi ja video avalikustamine (kooli koduleht,
sotsiaalmeedia, Rae Sõnumid).

• Õpilase töö (kirjutis, kunstiteos, multimeediumipõhine
teos) avalikustamiseks kooli näitustel, kodulehel,
sotsiaalmeedias, õpilastööde kogumikus.



Taotlused

• Lisainfo taotlusel – saate soovi korral märkida, näiteks:
• sõbraga samasse klassi;

• oluline - mitte üle 1-2 sõbra!
• klassijuhataja soov.

Lisainfo märkida taotlusele hiljemalt 10. juunil

Võimalusel arvestatakse klasside komplekteerimisel
taotlusele märgitud soove.

Kui Te ei saa ARNO keskkonnas taotlusele lisainfot
juurde märkida, siis saatke lisainfo klassiõpetuse
õppedirektorile hiljemalt 10. juunil:

klassiopetus@jyri.edu.ee



Õpilaspäevik

• Uueks õppeaastaks koostavad Jüri Gümnaasiumi
õpetajad 1. klasside õpilastele päeviku, mis oma sisuga
on üheks õppetöö osaks – seega on oluline, et lapsel
on meie kooli päevik.

• Päeviku taotlus tuleb teha SPOKU keskkonnas. Siseneda
saab: http://www.jyri.edu.ee/taotlused

• Oluline on taotlusele märkida, et laps alustab 1. klassis.

• 1. klassi õpilase päeviku hind on 3.10 (päeviku hinna on
kehtestanud Rae Vallavalitsus).

• Arve esitab õppeaasta alguses Rae valla
Rahandusamet Teie poolt esitatud e-maili aadressile.

• Päeviku saab õpilane kätte 1. septembril klassijuhataja
käest.

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


1. klasside nimekirjad

• 1. klasside nimekirjad avalikustatakse kooli
veebilehel hiljemalt 25. juuniks.



26. august 2020

• 1. klasside lastevanemate koosolek aulas kell
17.00

• Sellele järgnevad klassikoosolekud klassides

• Augusti koosolekul täpsustame õppetöö
korraldust, pikapäevarühmade tööd 1.
klassides, samuti aine- ja huviringides osalemise
võimalusi.



1. september 2020

• Aktus kell 12.00 pallihallis.

• Kogunemine 30 minutit varem oma klassis
(klassi numbri leiate kodulehelt ja kooli ukselt).

• Pidulik riietus (must-valge või rahvariided).

• Õpikud, töövihikud, tööraamatud,
õpilaspäeviku saab laps klassijuhatajalt 1.
septembril.



Info kooli kodulehel

Soovitame lugeda teabematerjale kooli kodulehel:

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

• Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest
Jüri Gümnaasiumis

• Meelespea 1. klassi lastevanematele (selles
dokumendis kirjas ka vajalikud õppevahendid)

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


Küsimused - lisainfo

• Vajadusel saate küsida lisainfot klassiõpetuse
õppedirektorilt Anne Kloren:

• klassiopetus@jyri.edu.ee

• 5551 5648

mailto:klassiopetus@jyri.edu.ee


Sisukat koostööd!


