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Pendidikan Sebelum Nersekolah

Sebelum masuk SD, untuk itu anak yang belum masuk SD diberikan pendidikan taman kanak-kanak.

2-1 Taman Kanak-kanak
Untuk taman kanak-anak, anak yang berusia dari 3 tahun sampai berusia akan masuk SD.Ada sekolah TK
swasta, negri dan sekolah umum/public, TK private yang dilaksanakan menurut sistim pemerintah,pemerintah
daerah, dan TK yang pelaksanaanya oleh instansi pendidikan.Tergantung dari TK swasta kemungkinan anak TK
akan dapat bantuan subsidi dari pemerintah.
*Ada fasilitas untuk pengasuhan anak seperti taman inderia “hoikusyo(en)” bila orang tua yang
memohonnya.Untuk lebih jelasnya lihat
H Melahirkan / Perawatan anak 5-1 Izin pengasuhan (taman inderia.
TK Negri

TK Swasta

Untuk masuk TK

Di daerah setempat anak yang berumur 4 tahun ~ 5 tahun
(tergantung dari kantor kelurahan ada yang menerima dari 3 tahun ~ 5 tahun
usia 3 tahun)

Waktu pengajaran

Dari jam 9~jam 2 siang, liburnya pada hari Sabtu dan
Minggu dan hari raya, musim panas, musim dingin dan
musim semi.

Tergantung dari TKnya

Pendaftaran

Dari bulan Oktober akhir sampai pertengahan bulan
November

Dari bulan Oktober sampai
pertengahan bulan November

Dimana
mendaftarkan

Di tempat TK yang diinginkan

Di tempat TK yang diinginkan

Pembayaran

Biaya masuk TK (waktu masuk TK), biaya perawatan
pendidikan

Biaya masuk TK, biaya perrawatan
pendidikan, yang lainnya ada biaya
fasilitas dan biaya pengumpulan
sumbangan. Dan juga ada TK yang
pada saat masuk TK mengadakan
wawancara dan ujian masuk TK, bila
demikian dibutuhkan biaya
pelaksanaannya.

Tempat TKnya

Di tempat tinggal daerah kediaman Anda

Tidak ada batasnya

Di TK orang tua harus mengantar dan menjemput serta
membawakan bekal makan siang. Biaya lainnya
tergantung dari kantor kelurahan/distrik tempat Anda,
tentang hal informasi masuk TK/pendaftaran hubungilah
kantor kelurahan di tempat Anda tinggal bagian lembaga
perawatan pendidikan.

Tergantung dari kantor kelurahan bisa
mendapatkan bantuan sumbangan
subsidi masuk TK, bantuan subsidi
orang tua untuk biaya perwatan
pendidikan, bantuan subsidi pemberian
bonus untuk masuk TK. Di setiap TK
swasta mempunyai tujuan pemberian
pendidikan keistimewaan tersendiri
untuk itu sebaiknya hubungilah tempat
TK yang Anda inginkan.

Yang lainnya

