JAKSOTIEDOTE 1 / 2018 - 2019
Tietoa 1.jakson ajankohdista:
•
•

Esittelyilta uusille opiskelijoille ke 22.8. klo 18-19 auditoriossa.
Ensimmäisen jakson opetus alkaa to 23.8 klo 17.30 alkaen. Jos et pääse
ensimmäiselle oppitunnille, ilmoitathan siitä aikuislinjan toimistoon tai opettajalle.

1. jakso to 23.8. – ti 9.10.

1. vuosi
2.vuosi
3. vuosi
valinnaisia
valmistelu ti
2.10.

maanantai ja keskiviikko
tiistai ja torstai
klo 17.30 18.50
klo 19.00 - 20.20 klo 17.30 - 18.50
klo 19.00 - 20.20
MAB-tuki, luokka ENA-tuki, luokka
FI01
2053
3036
HI01, luokka 2053
(verkkokurssi)
KE01, luokka
MAB03, luokka
2047
2047
EN03, luokka 3036
ENA06, luokka
MAB-abi, luokka
TE01
3036
2047
(verkkokurssi)
ENA07, luokka
3036
klo 17.30 – 18.10

klo 18.15 – 18.55

ke 3.10.
ma 8.10.
klo 17.30 – 20.30 klo 17.30 – 20.30

koepäivä

•
•
•
•
•

klo 19.00 – 19.40
to 4.10.
klo 17.30 – 20.30

klo 19.45 – 20.25
ti 9.10.
klo 17.30 – 20.30

Fi01-verkkokurssin pakolliset luokkatunnit pidetään ti 28.8., ti 11.9. ja ti 25.9.
klo 19.00-20.20 luokka 3010
Te01-kurssi järjestetään verkkokurssina ja siihen kuuluvat luokkatunnit
pidetään to 30.8, to 13.9 ja to 27.9 klo 19.00-20.20 2020
Matematiikan abikurssin ja KE01-kurssin valmistelutunnit pidetään opettajan
ilmoittamana ajankohtana.
Äidinkielessä järjestetään myös lyhyt kertauskurssi ylioppilaskokeisiin
syksyllä 2018 osallistuville: kertausillat ovat to 30.8. ja ti 4.9. klo 17.30 –
20.20 luokassa 3055.
Uusintakuulustelu pidetään pe 7.9. klo 17.00-30 luokassa 2020.
Ilmoittautuminen kokeeseen päättyy ma 3.9. aikuislinjan toimistossa.

Muistattehan tuoda
aikuislinjan toimistoon
lukuvuoden 2018-2019
ilmoittautumislomakkeen.
Saat sen toimistosta tai
Wilman lomakkeista.

Aineopiskelija käythän ensimmäisen
oppitunnin jälkeen täyttämässä
ilmoittautumislomakkeen ja
maksamassa kurssimaksun 36e/jakso
tai enintään 108/lukuvuosi. Vain
käteinen raha käy maksuvälineenä.

Syksyn 2018 ylioppilaskirjoitukset:
•
•
•

Ke 29.8. ja to 30.8. klo 16.30 info syksyn YO-kokeisiin osallistuville luokassa 2020.
Osallistuthan toiseen tilaisuuteen.
Sähköisiin YO-kokeisiin osallistuville YO-koeharjoitus (abitti) ke 5.9. tai to 6.9. klo
17.30-18.30. luokassa 2047. Kaikki muut kokeet paitsi matematiikka järjestetään
sähköisinä kokeina.
Jos osallistut matematiikan, kemian, maantiedon tai fysiikan yo-kokeeseen, muista
tuoda taulukkokirja ennen yo-koetta tarkistettavaksi toimistoon. Aikataulut alla:
•
•

Koepäivät:
ma 17.9.
ke 19.9.
pe 21.9
ma 24.9.
ti 25.9.
to 27.9.
pe 28.9.
ma 1.10.

KE/GE-kokeisiin laskin ja taulukkokirja tulee toimittaa toimistoon viimeistään to
20.9. klo 12.00 mennessä
Matematiikan ja fysiikan kokeeseen laskin ja taulukkokirja tulee toimittaa
toimistoon viimeistään to 27.9 klo 12.00 mennessä.

äidinkieli, lukutaito
A-englanti ja muut pitkät kielet
reaali: UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE
lyhyet kielet
äidinkieli, kirjoitustaidonkoe + S2-koe
ruotsi
reaali: PS, FI, HI, FY, BI
matematiikka (paperilla)

Yhteystiedot:
Aikuislinjalla on uutta henkilökuntaa.
• Erityisopettajana toimii Elina Simola, elina.simola@jarvenpaa.fi.
• LUKI-testin ajankohdista ilmoitamme Wilma-viestillä.
• Uutena opinto-ohjaajana toimii Karoliina Kolu puh. 0403153072,
karoliina.kolu@jarvenpaa.fi. Paikalla maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello
16.00-19.00, 2. kerros 2055. Huomioi uusi toimiston paikka!
• Päivi Järvinen, Järvenpään lukion aikuislinjan apulaisrehtori puh. 040 315 2509,
paivi.jarvinen@jarvenpaa.fi, paikalla päivisin keskiviikkoiltoina 16.00-19.00
• Opettajien sähköpostit ovat muuttuneet muotoon @edu.jarvenpaa.fi

Aikuislinjan iltatoimisto on auki maanantaista torstaihin kello 16.00 -19.00. Muut ajat
sopimuksen mukaan.
HUOM! Iltatoimisto on maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin 2. kerroksessa ja
keskiviikkoisin 1.kerroksessa.

