Kebijakan Pendidikan Taman Kanak-kanak

Kebijakan Pendidikan
Taman Kanak-kanak

Pendidikan Taman Kanak-kanak (KG) menjadi fondasi
penting bagi pembelajaran sepanjang hayat dan
perkembangan karakter anak. Dengan memanfaatkan
keunggulan pendidikan KG yang ada, dalam hal ini
semangat dan keragaman, kebijakan pendidikan KG
yang baru telah diterapkan sejak tahun ajaran 2017/18.
Tujuan kebijakan ini adalah menyediakan pendidikan
KG yang berkualitas baik dan terjangkau bagi semua
siswa yang memenuhi syarat, dan meningkatan akses
siswa ke berbagai jenis layanan yang memenuhi
kebutuhan spesifik mereka.

Ketentuan Pemerintah
KGs nirlaba (NPM) bergabung dengan skema pendidikan
KG (Skema) akan langsung diberikan:
Subsidi unit dasar per siswa yang pada prinsipnya
cukup untuk menyediakan layanan setengah hari (HD)
berkualitas; untuk penempatan KG sehari penuh (WD),
biaya sekolah akan rendah;
Subsidi tambahan untuk setiap tempat WD dan tempat
WD panjang, masing-masing sebesar 30% dan 60%
dari subsidi unit HD; dan
Hibah tambahan berdasar kondisi sekolah, contohnya,
subsidi sewa, hibah perawatan premis, hibah untuk
masak, hibah untuk dukungan bagi siswa (NCS) yang
tidak berbahasa Cina, dll. Pengembalian tarif dan
sewa pemerintah kepada NPM KGs akan tetap
berlanjut.

In case of any discrepancy between the English version and the other language
version, the English version shall prevail.
(Bahasa Indonesia)

Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak

Peningkatan Kualitas
Meningkatkan rasio guru – siswa dari 1:15 (termasuk
kepala sekolah) menjadi 1:11 (tidak termasuk
kepala sekolah) sehingga guru akan punya kapasitas
lebih untuk menyiapkan pelajaran, perkembangan
kurikulum berdasar sekolah, kolaborasi dan
perkembangan profesional, komunikasi dengan orang
tua dan membantu siswa yang berkebutuhan
beragam;
Mendorong KGs untuk menyediakan tangga karir
dan renumerasi kompetitif untuk menarik dan
mempertahankan guru yang berkualitas;
Mempromosikan
perkembangan
profesional
berkelanjutan kepala sekolah dan guru KG, contohnya
menerapkan kebijakan Perkembangan Profesional
Berkelanjutan dan meningkatkan program pelatihan
guru yang sudah ada;
Menguatkan dukungan
kebutuhan beragam;

kepada

siswa

dengan

Memperbaiki Kerangka Kerja Penjaminan Mutu;
Meningkatkan tata kelola dan transparansi di KGs;
Memperbaiki lokasi dan fasilitas sekolah, membuat
rumusan untuk meningkatkan ketersediaan lokasi KG
dalam jangka panjang, dan menggunakan
mekanisme yang disederhanakan untuk menilai
pendaftaran tempat di KG;

Tujuan Kurikulum pendidikan KG adalah untuk :
membina perkembangan seimbang anak dalam
bidang etika, kecerdasan, fisik, ketrampilan sosial dan
estetik;
membantu anak mengembangkan kebiasaan hidup
yang baik dan badan yang sehat dan kuat;
membina minat belajar, rasa ingin tahu dan keinginan
untuk menjelajah dalam diri anak; dan
menanamkan nilai dan perilaku positif dalam diri anak.

Melayani Keragaman Siswa
Siswa dari keluarga yang membutuhkan : Terus
menyediakan remisi biaya dan menyediakan hibah
tambahan untuk biaya sekolah1 bagi siswa-siswa KG
yang memenuhi syarat;
Siswa NCS: Berbagai layanan dukungan berbasis
sekolah ditawarkan dan KGs yang menerima
siswa NCS dapat mengajukan permohonan
untuk layanan-layanan terkait sesuai kebutuhan
perkembangan sekolah mereka; pelatihan guru akan
diperkuat; mulai tahun ajaran 2019/20, subsidi 5
tingkat diberikan pada KGs pelaku Skema berdasarkan
jumlah siswa NCS yang diterima untuk menfasilitasi
dukungan bagi siswa NCS. KGs yang menerima 1
orang siswa NCS juga menerima subsidi;
Siswa berkebutuhan khusus: Layanan Rehabilitasi
Pra-sekolah Setempat dan Program Terintegrasi di
Pusat Penitipan Anak Terintegrasi Taman Kanak-kanak
(KG-cum-CCC) di KGs yang berpartisipasi dan
KG-cum-CCCs bagi siswa berkebutuhan khusus; dan
Peningkatan rasio guru-siswa menjadi 1:11 telah
menciptakan lebih banyak ruang gerak bagi guru
untuk melayani kebutuhan siswa yang beragam. Biro
Pendidikan juga akan menawarkan lebih banyak
program pelatihan layanan terstruktur bagi guru.

Meningkatkan pembelajaran bagi orang tua dan
mendorong KGs untuk membentuk Perkumpulan Guru
fan Orang Tua; dan
Melakukan lebih banyak penelitian
pendidikan KG di Hong Kong.

mengenai

1

Besaran hibah ditetapkan pada tingkat hibah biaya sekolah untuk
siswa-siswa KG di bawah Bantuan Keamanan Sosial Komprehensif.

