Jüri Gümnaasium ootab õpilasi 1. klassidesse
Jüri Gümnaasium on Rae valla suurim kool ja siin alustab järgmisel õppeaastal kooliteed viis
esimest klassi. Õppesuundi on meie põhikoolis kolm: inglise keele klass, spordi-ja
muusikaklass ning üldklass. Õppetöö toimub klassiõpetuse süsteemis – klassiõpetaja annab
oma klassi õpilastele suure osa õppeainetest ning loob oma õpilastest lähtuva tunniplaani.
Tagasisidet õppetöös edasijõudmise kohta antakse 1. klassides sõnaliste hinnangutena. Kõikide
õppesuundade õpilased saavad osaleda lugemisoskuse ja -vilumuse saavutamiseks lugemisringi
ning käelise arengu toetamiseks peenmotoorika ringis. Lisaks tegutsevad näiteks kokandus- ja
esmaabiring. Alates uuest õppeaastast avaneb kõikidel Jüri Gümnaasiumi 1. klasside õpilastel
võimalus omandada algteadmised robootikast. Õpilaste arengut ja klassi kui terviku kujunemist
toetab klassipõhiste pikapäevarühmade tegevus.
Spordi- ja muusikaklass – lisaks akadeemilistele teadmistele on õpilastel võimalus
keskenduda kehaliste ja muusikaliste võimete ja oskuste arendamisele. Suurem kehalise
kasvatuse tundide arv tähendab rohkem ujumis- ja suusatunde, 2.-6. klassini toimuvad pilliõppe
rühmatunnid (väikekannel ja plokkflööt), I kooliastmes moodustatakse klassi rahvatantsurühm.
Spordi- ja muusikaklassi kandideerimisel täidab õpilane praktilisi ülesandeid, mis lähtuvad
koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondadest Muusika ja Liikumine.
Inglise keele klass – õppesuund annab keelehuviga lapsele võimaluse keeleliste osaoskuste
arenguks: suurem raamatute lugemise maht, inglise keele õpe alates 1. klassist, muusikas lisaks
eestikeelsele ka ingliskeelse lauluvara omandamine, inimeseõpetuses eesti ja inglise keele
lõiming.
Inglise keele klassi kandideerimisel sooritab laps kirjaliku töö, mis lähtub koolieelse
lasteasutuse riikliku õppekava valdkonnast Keel ja kõne.
Üldklass – lisaks riiklikust õppekavast suuremale eesti keele ja matemaatika nädalatundide
mahule pakutakse läbi malemängu algkursuse õpilasele keskkonda, milles arenevad tema
keskendumis-, tähelepanuvõime ning loodusõpetuse tundide suurem arv võimaldab rakendada
erinevaid praktilisi õppeviise: uurimuslik, projekt- ja õuesõpe.
Üldklassid moodustatakse lastevanemate taotluste alusel.
6. mail 2021.a kell 18.00 toimub kooli tulevate laste vanematele infokoosolek kooli aulas ja/või
veebis (viited osalemiseks leiate kooli kodulehelt maikuu alguses).
Kandideerimine spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi toimub 14. juunil:
• inglise keele klassi algusega 9.00;
• spordi- ja muusikaklassi algusega 10.30.
Last saab registreerida kandideerimisele kooli veebilehel 1. maist 1. juunini.
Klasside komplekteerimise põhimõtted Jüri Gümnaasiumis:
• lapsevanema poolt ARNOs esitatud taotlusel märgitud suunavalik;
• ühe klassikomplekti suurus on maksimaalselt 24 õpilast;
• võimalusel tüdrukute ja poiste arvu võrdsus;
• kui õppesuuna valijate arv jääb alla 16, siis on koolil õigus jätta vastav suund antud
aastal avamata;
• kui õppesuuna valijaid on rohkem kui 24, arvestab kool klasside komplekteerimisel
poiste ja tüdrukute arvu tasakaalu ning inglise keele klassi ning spordi- ja muusikaklassi
valikul kirjalike ja praktiliste ülesannete sooritamise tulemust.
1. klasside nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 25. juunil.
Info telefonil 622 4205; 5551 5648 või meiliaadressil klassiopetus@jyri.edu.ee

