INFORMASI KEHIDUPAN BERBAGAI BAHASA
J Pendidikan
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1 Sistem Pendidikan
1-2 Sekolah di Jepang
(1) Sekolah Negeri/Umum dan Sekolah Swasta
Ada 3 jenis sekolah yaitu, sekolah nasional (negeri) yang pelaksanaanya diatur oleh pemerintah, sekolah
(negeri) umum/publik yang pelaksanaanya diatur oleh kabupaten Provinsi kantor kelurahan, dan sekolah swasta
yang pelaksanaanya diatur oleh Lembaga Hukum Swasta.
Apabila di sekolah negri SD,SMP, pada dasarnya masuk sekolah tersebut tergantung dari kediaman tempat
tinggal Anda berada, tidak ada tes masuk ujian sekolah. Pada sekolah swasta ada tes masuk ujian sekolah dan
bila lulus ujian tersebut dapat masuk sekolah swasta yang Anda inginkan.

(2) Umur Bersekolah, Semster, Liburan
Sekolah di Jepang, permulaan masuk sekolah atau tahun ajaran baru bermula dari bulan April dan akhir tahun
ajaran adalah bulan Maret
Tahun sekolah, di semua sekolah ada 3 semester.
Semester I bermula dari bulan April sampai bulan Juli, semester II bermula dari bulan September sampai bulan
Desember, semester III bermula dari bulan Januari sampai bulan Maret. Di setiap pergantian semester, sekitar
40 hari lamanya liburan musim panas dan 2 minggu lamanya liburan musim dingin, dan juga di musim semi juga
ada libur sekolah.
*Di sebagian sekolah, tahun ajaran sekolah dibagi 2 semester. Apabila 2 semester, awal tahun ajarannya yaitu
berawal dari bulan April sampai bulan September, dan akhir tahun ajarannya berawal dari bulan Oktober sampai
bulan Mareti, libur sekolahnya selain musim panas, musim dingin dan musim semi, diantara awal tahun ajaran
dan akhir tahun ajaran juga ada liburan musim gugur (sekitar 4-6 hari).
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