Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi projektitöö aastal 2018
Projekti nimetus

Eesmärk, tegevus

Sihtgrupp

Arendusprojekt

IT taristu arendamine

Riigikaitseõpetus ja
riigikaitselaager

Tutvuda kaitseväelase
karjäärivõimalustega ja
ametiga
Korraldada IdaVirumaal õppivate
hariduslike
erivajadustega õpilastele
ühisüritus, mis toetab
nende emotsionaalset
toimetulekut võõras
keskkonnas.
Eesmärgid:
1. Tugevdada meie
piirkonna HEV õpilaste
emotsionaalset sidet
iseenda ning teiste
õpilaste ja õpetajatega;
2. Toetada omavahelisi

õpilased,
õpetajad,
keskkond
11. kl.
riigikaitse
õpilased
Tuge
vajavad 815 aastased
õpilased

HEV õpilaste IdaVirumaa üritus
„Emotsioonid meie sees ja
meie ümber“

LV
Omapanus kaasfinants
kool,
eerimine lastevanemad
(eur)
(eur)

Teised
finantseerimisallikad
(nimetada)
(eur)

Projekti
kogumaksumus
(eur)

HITSA

inimressurss

150
eurot

130 eurot

KaitseMinisteerium
1844 eurot
IVOL
250 eurot

Vastutav(ad)
isik(ud)

E. Kippar

1844
eurot

I. Rooma

530
eurot

M. Koldits,
T. Kivirand

sõprussuhteid teiste
koolide HEV õpilastega
ja õpetajatega.
Huvihariduse ja
Anda matemaatikast
huvitegevuse toetus:
huvitatud õpilastele
Matemaatikaring
lisateadmisi ja oskusi,
valmistada õpilasi ette
matemaatikavõistlusteks
ja olümpiaadiks ning
õpingute jätkamiseks
kõrgkoolis, eelkõige
reaal- ja
insenerierialadel.
Huvihariduse ja
Arendada tavaliste
huvitegevuse toetus: Foto- hobifotograafide oskusi
ja videoring
ja propageerida
fotograafiat üldiselt,
laiendada koolis noorte
huvitegevust ja
ettevõtlikust. Sisustada
koolis fotostuudio.
Huvihariduse ja
Matkamine – kui
huvitegevuse toetus:
teadmisi, tunnetusi ja
Matkaring
füüsist arendava
huvitegevuse pakkumine
õpilastele.
KIK projekt
Keskkonnateadlikkuse
„Leidlik laps
suurendamine
Metsamõisas“ II osa
KIK projekt
Keskkonnateadlikkuse
„Leidlik laps looduses“ I
suurendamine
osa

10.- 12. kl.
õpilased

1459
eurot

ruumid,
inimressurss

1459
eurot

T. Kivirand

4.- 12. kl.
õpilased

17 489
eurot

ruumid,
inimressurss

17 489
eurot

T. Kivirand

7.- 11. kl.
õpilased

4985
eurot

ruumid,
inimressurss

4985
eurot

T. Kivirand

õpilased

inimressurss

KIK
3833.28 eurot

3833.28
eurot

T. Kivirand

õpilased

inimressurss

KIK
3883 eurot

3883
eurot

T. Kivirand

Maakondlik õpilasüritus
„Koidulauliku valgel“

Rahvatantsu
toetus kollektiividele
Maakondlik õpilasüritus
V Moedemm 2018
„Neutraalne&naturaalne“
Projekt Kultuurkapitali
SA

Projekt „Kogemuste jaht“

Projekt „Tagasi kooli“

III laulupidu

Projekti Kiusamisest vaba
lasteaed ja kool ühisüritus
„Üheskoos muutume
paremaks“

Selgitada välja parimad
etlejad, kes pääsevad
edasi XX üleriigilisele
konkursile
Rahvatantsu
kollektiivide tegevuse
toetamine
Sõprussuhete loomine,
andekate esiletoomine,
õpilaste arendamine jne
Rahvarõivakomplektide
täiendamine 12
rahvariidevööga
tütarlaste
rahvarõivakomplektide
juurde.
Kogemuste saamine
kooli edukatelt
vilistlastelt
Tundide
mitmekesistamine ja
uute kogemuste
jagamine.
Laululusti ühisest
laulmisest
Sõbralikumad suhted ja
üksteise mõistmine.

õpilased

? eurot

IVOL
? eurot

?
eurot

I. Hallik,
Ü. Toomjärv,
M. Jõemaa

õpilased

inimressurss

ERRS
1500 eurot

1500
eurot

õpilased

ruumid,
inimressurss

IVOL
475 eurot

475
eurot

V. Viirlaid,
R. Kukk,
T. Aljaste
V. Viirlaid

õpilased

180 eurot,
inimressurss

Kultuurkapitali
SA 400 eurot,
Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA
140 eurot

720
eurot

V. Viirlaid,
T. Kivirand

õpilased,
vilistlased

inimressurss
ja ruumid

tasuta

T. Kivirand

III ja IV
kooliaste

inimressurss
ja ruumid

tasuta

T. Kivirand

I kooliaste
ja lasteaiad

inimressurss ja
ruumid

IVOL
175 eurot

175
eurot

R. Kukk

I kooliaste
ja lasteaiad

inimressurss ja
staadion

IVOL
175 eurot

175
eurot

R. Kukk

„Matetalgud“

Matemaatiliste oskuste
arendamine

1.-4. kl.
õpilased

Eelmise aasta
auhind –
tasuta
kasutamine

vabariiklik

tasuta

Klassijuhataja
d
+ matem. õp

Ujumise algõpetus

Ujumise algõpetus

2.-3. kl.
õpilased

Ohutusprojekt
„Kaitse end ja aita teisi“

Ennetustöö
tegemine

6. kl.
õpilased

Miksike
„Pranglimine“

Matemaatiliste oskuste
arendamine

1.-12. kl.
õpilased

M. Virkunen

„Nutisport“

Matemaatiliste oskuste
arendamine

1.-12. kl.
õpilased

J. Kuus

Maakondlik „Nuputa“

Matemaatiliste
võimete proovilepanek

6.-9. kl.
õpilased

Matemaatikaõpetajad

XXII Virumaa
matemaatikavõistlus

Ühendab läbi
matemaatika
Virumaa koole
Matemaatiliste oskuste
arendamine

8.-12. kl.
õpilased

Ühendab läbi
matemaatika
K.-Järve koole
Sõprussuhete loomine,
andekate esiletoomine

7.-12. kl.
õpilased
10.-12. kl.
õpilased

Traditsiooniline
matemaatikanädal:
Tosina võistlus
Matemaatika lahtine
talvine võistlus
Viie kooli võistlus

K. Maalma

inimressurss

inimressurss

Politsei- ja
Piirivalve amet
Ida Prefektuur

IVOLi
rahastus

tasuta

K. Jõe,
J. Kuus

tasuta

J. Kuus,
M. Virkunen,
L. Kuusemets
P. Ers

inimressurss
ja ruumid

tasuta

M. Virkunen

inimressurss

tasuta

P. Ers

1.-12. kl.
õpilased

Füüsika õpikoda TÜ
õppejõud Eero Uustalu

Tõsta õpilaste huvi
füüsika vastu

e-Twinningu projektid:
1. „Unsere
Schuldetektive“ mit Polen
2. „Ihr und wir ohne
Grenze“

Sõprussuhete loomine,
õpilaste arendamine

Projekt „Ronimissein“

Sportlike tegevuste
propageerimine

8. kl.
õpilased
1.-6. kl.
õpilased

Projekt kooli
siseterviserada
8.kl. loovtöö
Projekt „Südamenädal“

Sportlike tegevuste
propageerimine

kõik
õpilased

Pöörata suuremat
tähelepanu tervisele
(liikumine, õige
toitumine jne)
Sportlike tegevuste
propageerimine

kõik
õpilased,
õpetajad

inimressurss

kõik
õpilased

Sportlike tegevuste
propageerimine

kõik
õpilased

inimressurss,
staadion
ja ruumid
inimressurss,
staadion
ja ruumid

Kooli
OLÜPIAMÄNGUD
(uurimistöö)
Ülekooliline liikumispäev
„Lõbusad stardid“

gümn.
õpilased

tasuta

tasuta

L. Jõumees

inimressurss

tasuta

Ü. Toomjärv

4303.20
eurot

T. Kivirand

8. kl.
õpilased

inimressurss

SDE ettepanekul
Riigieelarvest
4000 eurot ja
Raul Rõõmus
ning
lapsevanemad
303.20 eurot

T. Kivirand

Sponsorid

tasuta

K. Maalma,
T. Kivirand

K. Maalma,
S. Abner
K. Maalma,
S. Abner

LIIKUMINE ja SPORT
(jalgpall, teatejooksud,
korvpall, krossijooks,
saalihoki, 95 sek. täpsust,
tervisenädalad,
olümpiamängud, jne)
Ekskurssioonitoetus
vähekindlustatud
õpilastele
Projekt „Koosõppiv kool“

Projekt „Meeskonnas
tegijaks!“

Projekt „360 kraadi
tagasisidet“

KOKKU:

Sportlike tegevuste
propageerimine

kõik
õpilased

Võimaldada
ekskurssioonil
osalemine
Lapsesõbralik ja
kultuurimõõdet arvestav
ning toetav õpikeskkond
Kooli meeskonna
läbisaamise
parandamine,
omavaheliste pingete
vähendamine, koostöö
tõhustamine, teadmiste
suurendamine
erinevatest
õppemeetoditest, õppe
läbiviimise võimalustest
ning õppekeskkonna
tingimuste olulisusest.
Hinnang oma tööle

vähekindlu
statud ?
õpilast
õpetajad,
lapsevanem
ad
kooli
töötajad

inimressurss

inimressurss

INNOVE
Euroopa Liit
Euroopa
Sotsiaalfond,
Eesti tuleviku
Heaks
4450 eurot

4450
eurot

T. Kivirand

õpetajad ja
juhtkond

inimressurss ja
ruumid

INNOVE
rahastus

tasuta

A. Endjärv

Omaosalus
310.00
eurot

21 428.48
eurot

45 821.48
eurot

I pa

inimressurss,
staadion
ja ruumid

Koolispordiliit,
sponsorid

tasuta

A. Endjärv

MTÜ
„Meie Järve“

LV
24 083.00
eurot

K. Maalma,
S. Abner

T. Kivirand

Projektide kaudu saadud tulu

Kinnitan:

KOKKU

