
Järvenpään Yhteiskoulu
aloittaa ensimmäisen lukuvuotensa l-Iuokkaisena ensi
elokuun 30 p:nä. Pääsy tutkinnot pidetään keväällä
toukok. 31 p:nä Järvenpään kansakoululla ia syksyllä
elok. 29 p:nä yhteiskoulun huoneustossa, kummassakin
tilaisuudessa alkaen klo 9 a.p.

Pääsyvaatimuksena on 9-12 vuoden ikä sekä vähin-
: .•n ylemmän kansakoulun II luokan oppimäärä. t.s.:

Uskonnossa: Vanhan ja Uuden Tests men+In rcama
tunhtstorra hyväksytyn kansakoulun oppikirjan mukaan
ja Lutllcr'in vähäkatekismus. [Kun joissakin koulupiirin
kansakouluissa ei II luokafla liene luettu koko Ul1tt~
Testamenttia, otetaan tämä seikka pääsytutkinnossa
huomioon.)

Suomenkielessä. Selvä sisäluku sekä kyky luetun
kertomiseen omilla sanoilla. Sanaluokat ja lauseen
pääosat. Välttävä oikeinkirjoitustaito.

Laskennossa: Neljä laskulapaa kokonaisilla luvuilla.
Metrijärjestelmä. Alkutoimitukset kokonaisilla laatu-
luvuilla. Tähän oppimäärään kuuluvien jokapäiväisen
elämän alalta otettujen helppojen tehtävien ratkaisemi-
nen päässä ja kirjallisesti.

Maantiedossa : Euroopan maantieto hyväksytyn
kansakoulun oppikirjan mukaan.

Kaunokirjoituksessa : Välttävä taito.

Ilmoittautumisen suorittavat tutkintotilaisuudessa Ias-
ten vanhem mat tai holhoojat. Pyrkijällä tulee olla
mukanaan papinkirja tai siviili viranomaisen antama
todistus, joista käy selville lapsen syntymäpaikka ja -aika,
vanhernplen nimi ja sääty sekä rokotus; edelleen todistus
pyrkijän ennen saamasta opetuksesta ynnä paperia ja

lyijykynä.
Lukukausimaksu on 400 mk. kummaltakin luku.

kaudelta. Vapaaoppilaspaikkoja ja lukukausimaksu-
alennuksia koskevat kirjalliset anomukset on jätettävä
koulun alkamispäivänä johtajalle. Sisäänkirjoitusmaksll

on 100 mk.
Järvenpåån yhteiskoulu on suunniteltu 8·luokkai-

seksi, yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi. Sen 5
alinta luokkaa muodostuvat n.s. pohjakoulun, jonka
päätyttyä kiiyliinnöllisille elämän aloille aikovat oppilaat
voivat saada piiästötouistuk!oen. Yläluokat toimivat n.s.
realilukio.ohjelman pohjalla, joka vain sikäli poikkeaa
tavallisesta yhteiskollluohjt'lma5ta, ettfl siinä varataan
joku määrä tunteja n.s. sovelletulle Illonnonliedolle ja
kansantaloudelle sekö _. tyttöoppilaita silmAIIA pttäen
_ myös kotitaloudelle, kuitenkin ilman, että ylioppilas-
tutkintoa varten vällUimällömimpien aineiden tunlimänrää
supistetaan. Opetuksessaan koulu pyrkii pitkin matkaa,
niin ala. kuin yHiluokillakin antamaan oppilailleen
tavanmukaisen humanistisen ja matemaattis·luonnon.
tieteellisen sivistyksen ohella myös jonkin verran talou-
dellista sivistystä, mikä nykyään on erittäin suureksi
hyödyksi jokaiselle kansalaiselle, joutukoonpa hän mihin
virkaan tai muuhun elämänlehtiiviiän tahansa.

Järvenpäässä 2. O. 28.

Vihtori Raevuori.
Koulun johtaja.


