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Õppeaasta 2015/2016 kokkuvõte
Õppeaasta 2016/2017 -

õppeaastaks planeeritavad 
parendused ja arendused



Õppe- ja kasvatustöö 
1. - 5. klassid

Anne Kloren

õppedirektor



2016/2017. õppeaasta

• Klassiõpetus
• 1. klassid – 6  
• 2. klassid – 6 
• 3. klassid – 5
• 4. klassid – 5
• 5. klassid – 4
• Väikeklassid – 2

• KOKKU 596 õpilast (üldarv – 1114)

– Ruumid
• Algkoolimaja – 3 korrust 
• Õppekorpuse II korrus + 1 klass III korrusel + 1 

klass IV korrusel



2015/2016. õppeaasta
Keskmine hinne

Siht: I kooliaste 4,6; II kooliaste 4,2
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2015/2016. õppeaasta
Hinnetele 4 ja 5 õppijad (% õpilaste arvust)

Siht: I kooliaste 90%; II kooliaste 60%
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Õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid
2016/2017.õa

Õpilaste kaasamine õppeprotsessi 
eesmärgistamisse

• Tunnivaatlused
– Fookus: eesmärgistamine ja õpilaste suunamine 

eneserefleksioonile

– õpilasi kaasatakse vähe eesmärkide püstitamise 
protsessi (järjepidev töö selles osas 4.a, 4.b)



Õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid
2016/2017.õa

Ainetevaheline lõiming, õpetajate koostöö
Loovus

• Iga klassiõpetaja enesenanalüüsis näited
• Ained, teemad, õpetajad
• KiVa

– Õppijale vastutus, otsustaja/läbiviija roll
• Üldõpetuslik tunniplaan: 1.a; 5c → 18
• Projektid – õpetaja kui suunaja

– Klassiõpetuse tundidesse lõiminguna
• I klasside jalakäija koolitus (koostöö OÜga Autosõit)
• II klasside majandusprojekt (eestvedajana Terje Papp
• III klasside jalgratturi koolitus (koostöö JG Vilistlaskoguga ja OÜga 

Autosõit)

– Ainepäevad → teemapäevad 
• Enne sügisvaheaega „Mereaasta“
• Enne kevadvaheaega „Mina jään“ (XII noorte laulu- ja tantsupidu)



Õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid
2016/2017.õa

• Õppekeskkonna laiendamine

– Klassi tasand

– Kooli õppekava

– ZooKooli projekt

– Puhta Vee Park

• 1.-3. klassid – Puud pargis ja metsas

• 4.-5. klassid – Elu Metsamõisa tiigis



Õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid
2016/2017.õa

• IKT-vahendid õppetunnis

– aktiivne õpetaja →aktiivne õpilane

– Informaatika kui õppeaine

• I kooliaste – lõimituna klassiõpetuse 
tundidesse



2016/2017. õppeaasta

• Aineringid
– Tarkade Klubi
– NUTIkas majandaja
– koolileht AjaStend
– Lugemisringid 1. klassidele
– Suulise väljendusoskuse ring (õppekeelest 

erinev kodukeel)
– Keraamikaringid: väikeklassid, käelise tegevuse 

arendamine
– Toiduvalmistamine
– Robootika



2016/2017. õppeaasta

• Huviringid

– Etlusring (1. klassid)

– Algklasside näitering (2.-4. klassid)

– Kooliteater (alates 5. klassid)

– Mudilaskoor (1.-2. klassid + 3.-4. klassid)

– Poistekoor (1. klassid ja 2.-6. klassid)

– Rahvatants – 8 rühma (1.-6. klassid)

Kodulehele homme: 
lühikirjeldus, ajad, ruumid, 

juhendajad



2016/2017. õppeaasta

• Lõimitud lõputööd
– 1., 2. 4. klassid

• Diagnoosetteütlused
– 1.-5. klassid (15. märts)

• Tasemetööd
– Koolisisesed

• 5. klassid – inglise keel (19. aprill); eesti keel (26. 
aprill); matemaatika (3. mai)

– Üleriigilised
• 3. klass – eesti keel (10. mai); matemaatika (16. 

mai)



2016/2017. õppeaasta

• Info

– Stuudium

– Kooli koduleht > Õpilasele ja 
lapsevanemale



Trimestrid

• I trimester 
– 1. september 2016 kuni 2. detsember 2016 

(62 koolipäeva)

• II trimester 
– 5. detsember 2016 kuni 10. märts 2017 (57 

koolipäeva)

• III trimester 
– 13. märts 2017 kuni 6. juuni 2017 (56 

koolipäeva)



Koolivaheajad

• sügisvaheaeg 
– 22. oktoober – 30. oktoober 

• talvevaheaeg 
– 23. detsember – 3. jaanuar 

• talvevaheaeg 
– 18. veebruar – 26. veebruar 

• kevadvaheaeg 
– 8. aprill – 16. aprill 

• suvevaheaeg 
– 7. juuni – 31. august



Lastevanemate tagasisidest

• Vanematega nõupidamist ENNE 

• Minu laps õpib esimest aastat, kuid juba 
praegu tunnen temas oma kooli tunnet ja 
uhkust, et ta õpib Jüri Gümnaasiumis. 
Kuidas on see saavutatud nii lühikese 
ajaga? 

• Ikka parema tuleviku ja eelkõige laste eest
ja nimel!



Õppetegevus 6.- 9. klassid

Kadi Toomi

III kooliastme õppedirektor



2015/2016

Ainekavad: 
- inglise keel
- kehaline kasvatus
- muusikaõpetus

– Loovtöö hindamine kolmes etapis: juhendaja, 
retsensent, komisjon

– Elektroonilised tasemetööd 6. klassidele
–Ohutuspäev 9. klassidele
– Karjääripäev 9. klassidele
– KIK projekt 6.-9. klassidele: Tallinna loomaia 

külastus
– Erasmus+ projekt: 7.-8. klassidele



Tagasivaade 2015/2016



Põhikooli lõpetamine

•Põhikooli lõpetajaid: 101

• JGs jätkajaid: 58 (64.957,4%)

•Kiitusega lõpetajaid: 14 (8%13,9%)



Aineringid

1. Tööõpetus/tehnoloogia 7.-9.kl

2. Keemiaring 8.klass

3. Keemiaring 9.klass

4. Bioloogiaring 7.klass*

5. Matemaatika ring 8. klass

6. Ühiskonnaõpetuse ring 9. klassidele

7. Ajalooring 9. klassidele

8. 3D ring

9. Käsitööring*

10. Huvitav loodus

11. Pilliõpe

12. Hispaania keele ring



2016/2017

6.-9. klassid  346 õpilast

Põhikooli eksamid

- eesti keel: 1. juuni

- matemaatika: 8. juuni

- valikeksam: 13. juuni

Loovtöö 8. klass (31. mai)

Riiklik tasemetöö 6. klassidele

- eesti keel: 3. mai

- matemaatika: 9. mai

- kolmas aine: 18. mai



2016/2017
• Külalisesinejate arvu suurendamine (sh 

lastevanemad)

• Tehniliste vahendite kasutamine õppetöös 
(IKT)

• Õpilaste iseseisvuse kasvatamine

• Tihedam koostöö 
õpetajatega/klassijuhatajatega

• Õuesõppe metoodika

• Praktilised ülesanded

• Märgatud on igat õpilast



Õppetegevus 10. - 12. klassid

Evelin Vanaselja



2015/2016→2015/2017
• Õpilasi gümnaasiumis 172 (156)
• Riigieksamite tulemused kõikides ainetes üle 

vabariigi keskmise
• Õpilastest suur osa meie enda põhikooli lõpetajad
• Gümnaasiumil tekkimas oma nägu
• Ainekavad on kaasajastatud ja lähtuvad 

õpitulemustest: õpetuse keskmes on õpilane
• Kolm õppesuunda

• Reaalsuund
• Ettevõtluse ja majanduse suund
• Rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund



2015/2016→2015/2017

• Õpilaste ettevõtlikkus, aktiivsus ja 
loovus: huvitavad uurimis- ja praktilised 
tööd gümnaasiumis lähtuvalt huvidest

• Lahe koolipäev

• Nukumaja

• Moodsa kunsti installatsioon

• Veranda ehitamine



Uus õppekorraldus

Tunnid 75 minutit

Kolm trimestrit ja viis vaheaega

Arvestuste nädal ja valikainete nädal

10. klassidel uued valikkursused
Kokandus

Fotograafia

Sportmängud

Gümnaasiumis aineringid: matemaatika, vene 
keel, saksa keel, keemia, inglise keel



2017

Lõpueksamid

– 1. Eesti keel: 24. aprill 2017

– 2. Inglise keel kirjalik: 2. mai 2017

– 3. Inglise keel suuline: 3.-9. mai 2017

– 4. Matemaatika: 12. mai 2017

– 5. Koolieksam: 12. juuni 2017



Sporditegevus

Üllar Kerde

spordijuht



JG spordiosakonna eesmärk nr 1 
liikumisharrastuse- ja 

spordiharjumuse tekitamine ja 
juurutamine!



Liikumine ja sport JG’s 2015/2016

• Osalesime edukalt Harjumaa 
koolidevahelistel meistrivõistlustel 
erinevatel spordialadel

• EKSL võistlused- TV10 OS; Tähelepanu, 
Start!; korvpall, jalgpall, võrkpall,

• Osalesime Rae valla mängudel 
• Liikumisvahetunnid
• Spordistipendiumid
• Osalemisrohked klasside vahelised 

võistlused 1.-12. klassidele



Spordiringid ja võistlused JG’s
2015/2016

• Kooli all 4 spordiringi - 1.-3. klasside 
jalgpall,3. kl ujumine, gümnaasiumi 
võrkpall, võistlusteks ettevalmistamise 
ring. Ülejäänud spordialad liikusid 
huvialakooli alla.

• Korraldasime jätkuvalt traditsioonilisi kooli 
üritusi- Tõmba, Jüri, võimlemisvõistlus, 
Kool vs VIL ujumisvõistlus, Jüripäeva 
teatejooksud, Heategevusjooks. 



MEIE TULEVASED SPORDIKUULSUSED



1. klasside vigurteatevõistlus



JÜRIPÄEVA JOOKS



Liikumine ja sport JG’s 2016/2017

• 15.09 Euroopa Spordinädala raames klasside vahelised teatejooksud 4.-9. klassidele             
• Klasside vaheline spordi- ja kultuuri kompleksvõistlus 6.-12. klassidele
• 5.oktoobril 6.-7. klassidele World Marathon Challenge 2016
• Septembri lõpus Rae valla koolide 1.-5. klasside rahvastepalli võistluste läbiviimine
• Osalemine EKSL võistlustel erinevatel spordialadel
• Harjumaa koolidevahelistel võistlustel
• Rae mängudel
• Meie traditsiooniliste koolivõistluste korraldamine; Tõmba Jüri, Jüripäeva jooks 

,kooliõpilaste ja vilistlaste ujumisvõistlus, klasside vahelised võistlused jalgpallis, 
võrkpallis, korvpallis.

• Spordipäevad muutuvad kogu päeva spordipäevadeks
• Jalgratta nädala korraldamine 2017a. kevadel
• 1.-5. klasside ujumisvõistluste korraldamine
• Meie põhieesmärgiks jääb aga liikumisharrastuse süvendamine meie õpilastele. Kõik 

meie õpilased peavad tundma sportides ennest hästi ja kehalise kasvatuse tunnid, mis 
loodetavasti varsti muutuvad liikumiskasvatuse tundideks, saavad õpilaste jaoks oodatud 
ja hinnatud tundideks.

• Meie jaoks ei ole esmatähtis saavutussport vaid kõiki haarav liikumine ja tervisesport.



SPORT ON LAHE!



Tugikeskus

Nele Pilman

tugikeskuse juhataja



Tugikeskuse koosseis

• Psühholoog I-II kooliaste Avelin Kalvik
• Psühholoog-karjäärinõustaja III kooliaste ja 

gümnaasium Olesja Peljuh
• Sotsiaalpedagoog Veronika Koppel 
• Sotsiaalpedagoog, õpiabiõpetaja Annelore Hirschon
• Logopeed Marianne Martinson
• Eripedagoog Riin Veskioja
• Abi- ja asendusõpetajad + rahuklass
• Õpiabiõpetajad
• Füsioterapeut
Kontaktid ja vastuvõtuajad kodulehel 



Kaasav haridus

• Erinevad õppimisvõimalused lähtuvalt 
õpilaste vajadustest

Väikeklass 

Õpiraskustega laste klass

Ühele õpilasele keskendatud õpe

Õpiabi

Individuaalsed õppekavad 



Koostöö

• Varajaseks avastamiseks on oluline märkamine, 
info edastamine ja koostöö. 

• Nõustamiseks saab pöörduda (klassijuhataja, 
õppedirektorid, tugikeskus) Koolipoolne
pöördumine – alati lapse huvidest lähtuvalt!

• Andekad lapsed – head tulemused väljaspool 
kooli

• Rajaleidja keskus – partner noorele, 
lapsevanemale, koolile 



Lastevanematele

• Erinevad mõttekojad aasta jooksul, info 
kodulehel

• Soovituslik kirjandus ja kasulikud lingid

• Septembris algavad karjäärinõustamised

• Vajadusel klasside vaatlused

• 3.11 kell 18.00 aulas Tagasi kooli õhtu I-II 
kooliastme lastevanematele 



Koostöö huvigruppide ja 
partneritega

Projektid

Kristi Vimberg

Arendusjuht



Maailmaharidus ja koostöö 
Euroopas

• UNESCO - 21 kooli Eestis

Prioriteetideks on maailmaharidus, 
mitmekultuurilisus ja keskkonna jätkusuutlik areng

• 2015/2016 – 2 (Saksamaa ja Jaapan) YFU 
vahetusõpilast gümnaasiumis

• 2015-2017 – Erasmus+ Osalevad riigid –
Sloveenia, Bulgaaria ja Itaalia

• Poola kool, Läti Adazi kool

• 2016 - poistekoor esines Austrias festivalil

• 2016 – rahvatantsijad Europeadel



Koostöö Eestis

• Rae valla koolid - haridusalased laagrid, 
konverents (JG)

• Kolme kooli (Viimsi, Keila, Jüri) 
ühiskoolitus Keilas

• Pae Gümnaasiumiga sh 
noortekohtumiste projekt (Euroopa 
Noored)

• Narva Kreenholmi Gümnaasium



Muud projektid

• Nutilabor koostöös haridustehnoloogiga 
(mängude programmeerimise ring)

• Lego Robotite projekt

• LittleBits projekt

• KIK projektid 

– 2015/2016 Zookool

– 2016/2017 „Eesti loodus maa peal ja maa 
all“



Rahuloluküsitlused

• 2015/2016. õppeaastal viidi läbi viis erinevat küsitlust
– 12.klasside tagasiside
– õpilaste rahulolu-uuring
– lastevanemate rahulolu-uuring
– partnerite rahulolu-uuring
– personali rahulolu-uuring

• 12.klasside tagasiside õpetajatele.
• Õpilaste, lastevanemate ning partnerite rahulolud on 

avaldatud kooli kodulehel. 
• Kõikide rahulolu-uuringute keskmised ületasid seatud sihid –

õpilased 4 (seni kõrgeim), lastevanemad 4, partnerid 4,8 (sel 
aastal küsiti tagasisidet ka teistelt Laste 3 kompleksi 
asutustelt), personal 4,2. 

• Tagasisidede kokkuvõtetega on võimalik tutvuda kõikidel 
töötajatel ning põhjalikult tutvus nendega kooli juhtkond, et 
võimalusel sisse viia vajalikke parendusi.



Rahuloluküsitlused

• 2015/2016. õppeaastal viidi läbi viis erinevat küsitlust
– 12.klasside tagasiside
– õpilaste rahulolu-uuring
– lastevanemate rahulolu-uuring
– partnerite rahulolu-uuring
– personali rahulolu-uuring

• 12.klasside tagasiside õpetajatele.
• Õpilaste, lastevanemate ning partnerite rahulolud on 

avaldatud kooli kodulehel. 
• Kõikide rahulolu-uuringute keskmised ületasid seatud sihid –

õpilased 4 (seni kõrgeim), lastevanemad 4, partnerid 4,8 (sel 
aastal küsiti tagasisidet ka teistelt Laste 3 kompleksi 
asutustelt), personal 4,2. 

• Tagasisidede kokkuvõtetega on võimalik tutvuda kõikidel 
töötajatel ning põhjalikult tutvus nendega kooli juhtkond, et 
võimalusel sisse viia vajalikke parendusi.



Eestvedamine ja juhtimine
Personalitöö

Ressursside juhtimine

Maria Tiro 

Direktor



Kasvav kool

Õpilasi Ametikohti   Töötajaid

2014/2015 1011 (50) 141 155

2015/2016 1078 (52) 154 156

2016/2017 1114 (52) 159 159

Järgmised aastad:

• Kasvav

• Riigigümnaasiumi rajamine (2019-2021?)

• Suur põhikool



Õpilased, õpetajad 2016/2017

Õpilasi    Õpetajate       Õpilasi 

ametikohti     õpetaja kohta

Põhikoolis 942 65,1 14,5

Gümnaasiumis   172 14,5 11,9



Eelarve

• Riiklik Kohalik Koolitoit

• 2014 1,24 5,30 0,27

• 2015 1,40 1,37 0,30

• 2016 1,46 1,43 0,35

• 2014 – kohalikus eelarves juurdeehitus

• Miljonites eurodes



Ressursid 2015/2016

• Uus koduleht 

• Suvel 2016 palju remonditöid, mööbli 
uuendamine

• ARNO keskkond (Rae VV)
Kooli astumise taotlused

Taotlused pikas päevas osalemiseks

Taotlused hommikupudru ja pikapäevatoidu 
söömiseks

jne



Ülekoolilised eesmärgid 
2016/2017

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

• Kaasava hariduse printsiipidest lähtumine

• Haridusliku kontseptsiooni väljatöötamine

• IKT vahendite eesmärgipärane kasutamine

• Tööaja ja keskkonna väärtustamine

• Töötajate professionaalse arengu 
edendamine

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


Lähenev õpetajate päev

• Tunnustamine Harjumaal 2016
Margarita Saar – aasta klassijuhataja

Hairi Laurand – aasta gümnaasiumiõpetaja

Rea Meybaum – aasta põhikooliõpetaja

Nele Pilman – aasta õppeasutuse juht

Veronika Koppel – aasta suunaja

• Tunnustamine vabariigis 2016
Aili Leukmann – aasta klassiõpetaja

Jüri Raamatukogu – haridusasutuse aasta tegu



Lahtiste uste nädal
17.-21. oktoober 2016

Teil on võimalik:
• osaleda õppetundides (kokkulepped aineõpetajatega läbi 

Stuudiumi 14. oktoobriks);
• maitsta koolitoitu;
• tutvuda koolimajaga, ekskursioonide algus igal päeval kell 9 

peasissekäigu valvelauas;
• kohtuda juhtkonna liikmetega ettepanekuteks ja tekkinud 

küsimusteks kolmapäeval, 19.oktoobril kell 10 I korruse 
nõupidamisruumis K125;

• vestelda õpetajatega nende klassiruumides 20.oktoobril 
• kell 15-16.30;
• osaleda kooli sünnipäeva aktustel 20. ja 21.oktoobril.



Mõned teemad
• Kadunud/kooli jäetud riided, jalanõud

– Fuajees väljapanek, säilitatakse 
16.septembrini

• Lapsevanem külastab kooli juhtkonna 
liikme või õpetajaga kohtumiseks
– Juhtkonna liikmetel vastuvõtuajad või 

eelnev kokkulepe

– Õpetajatega läbi Stuudiumi kokkulepe

• Evakuatsiooniõppus septembris, 
dokument Tulekahju korral tegutsemise 
plaan 
http://www.jyri.edu.ee/dokumendid

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


Koolivormi tellimine

http://www.jyri.edu.ee/koolivorm-0

Koolivormi tellimine e-tellimiskeskkonnas

- Kooli sümboolikaga kudumid ja pluusid, 
lisaks püksid ja seelikud

- Tellimisperiood 
1.09. – 4.10.16

- Tellimused saab 
kätte koolist 
alates 1.12.16

http://www.jyri.edu.ee/koolivorm-0


Koolinoorte laulu – ja tantsupeoaasta 

Pidu 1.-2. juulil 2017
mudilaskoor
poistekoor
lastekoor
segakoor
rahvatantsuringid

noorterühm
8. klasside rühm
5.-6. klasside rühm
3.a klassi rühm
2.-3. klasside rühm
2. klasside rühm



Täname!

Palume küsimusi!

Edukat  õppeaastat 

ja 

head koostööd!


