
Makluman Penting Unit Kokurikulum STKK 2021

1. Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah
wajib mengikut {Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)}

2. Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran murid dalam aktiviti
kokurikulum mestilah direkodkan. {Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15
Januari 1986.}

3. Kepentingan aktiviti Kokurikulum di sekolah :
a) Membantu murid mencapai gred kelakuan yang baik di sekolah melalui pembentukan modal insan yang

berkualiti ( sahsiah terpuji, ciri kepimpinan, berdikari).
b) Memenuhi syarat Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PAJSK) iaitu kewajiban untuk murid Tingkatan Peralihan

hingga Tingkatan 5 untuk memperolehi markah penilaian PAJSK mengikut tahun semasa.
c) Membantu murid mendapatkan Biasiswa Akademik /Skim Biasiswa Sukan.
d) Penilaian PAJSK syarat untuk kemasukan Institusi Pengajian Awam/ Institusi Pengajian Tinggi.
e) Membantu murid melengkapkan diri untuk menghadapi persaingan semasa di dalam bangku sekolah atau
tamat persekolahan.

4. Gred markah Kokurikulum :

GRED MARKAH

A Antara 80 hingga 100

B Antara 60 hingga 79

C Antara 40 hingga 59

D Antara 20 hingga 39

E 19 dan kurang

5. Tanggungjawab ibu bapa / Penjaga :
a) Memastikan anak dibawah jagaan menghadiri kesemua aktiviti kokurikulum.
b) Murid yang ponteng aktiviti kokurikulum akan diambil tindakan disiplin.
c) Perlu serahkan surat doktor keesokan hari sekiranya sakit ( pulang awal), ataupun surat rasmi daripada ibu
bapa sekiranya sebab peribadi.

d) memastikan semua alat kelengkapan / baju kokurikulum yang diperlukan untuk aktiviti kokum.
e) Menyerahkan sijil/surat organsisa tertentu sekiranya anak mengikuti aktiviti ekstra kurikulum ( tuntut Markah
kokum).

f) Menyerahkan surat kelulusan JPN/KPM sekiranya mengikuti aktiviti di luar sekolah ( tuntut Markah Kokum &
kehadiran sekolah).

6. Aktiviti Perjumpaan kokurikulum akan bermula pada bulan Februari 2021 dan akan dijalankan pada setiap hari
Selasa dan Khamis. Masa aktiviti perjumpaan kokurikulm adalah dari 2.10 petang hingga 4.10 petang. Senarai nama
ahli kokurikulum dan jadual perjumpaan aktiviti kokurikulum akan diedarkan ke setiap kelas pada sesi
persekolahan 2021. Sebarang perubahan maklumat aktiviti kokurikulum akan dimaklumkan dari masa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

UNIT KOKURIKULUM STKK 2021



亚庇中学课外活动重要信息：

1. 课外活动是国家教育课程的一部分，因此根据 1996 年《教育法》（第 550 号法）第
18 条文{Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)}，学校必须实施课外活动。

2. 根据专业通函{Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh
15 Januari 1986}，说明学生务必参加课外活动，校方必须记录学生的出席率及参加课
外活动的情况。

3. 参加在校课外活动的重要性：
a) 通过形成优质的人力资本（令人赞赏的个性、领导才能、独立性）来帮助学生在

学校取得良好的操行。
b) 符合校本评估（PAJSK）的要求，这是预备班至中五学生每年获得 PAJSK 评估分数

的义务。
c) 帮助学生获得学术奖学金/体育奖学金计划。
d) PAJSK 评估成绩是公立大学或高等学府录取条件。
e) 帮助学生在求学时期或完成学业时装备自己以面对竞争。

4. 课外活动分数及等级分布表：

等级 分数

A 80 - 100

B 60 - 79

C 40 - 59

D 20 - 39

E 19 或以下

5. 父母/监护人的职责：
a)确保孩子参加所有课外活动。
b)无故缺席课外活动的学生将受到纪律处分。
c)如果生病或个人原因早退，第二天必需提交医生的证明书或父母的正式请假函件。
d)确保孩子备带课外活动所需用具及衣物。
e)如果孩子参加课外活动，请向主办单位领取证书或函件并交给校方以记录额外分

数。
f)如果参加学校以外的活动，请提交州教育厅或教育部的批准书，以获取课外活动分

数和出席率。
6. 课外活动将于 2021 年 2 月开始，每逢星期二和星期四下午 2 时 10 分至 4 时 10 分进

行。校方将在 2021 年分发课外活动会员名单及时间表给每个班级。如有任何信息更
改，校方将即时通知。

敬请垂注。

亚庇中学课外活动处 敬启


