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1. MGA SISTEMANG PAGPAPA-ARAL SA JAPAN 

1. Mga sistemang pagpapa-aral sa Japan 

 Ang kindergarten at nursery school ay opsyonal. Ang siyam(9) na taon ng pag-aaral mula elementarya hanggang junior 

high school ay sapilitan (kompulsaryong edukasyon). Sa elementarya at junior high school, walang bagsak sa grado, 

samantalang sa high school at unibersidad, pagmababa ang gawa ng estudyante at maraming bilang ng araw na hindi 

pumasok sa eskuwelahan, maaaring hindi sumulong sa susunod na grado o hindi makapagtapos ng pag-aaral. 

Karaniwang batay sa lugar na tinitirahan ninyo, naka-ayos na ang elementarya at junior high school na dapat pasukan. 

Kung high school o unibersidad, puwedeng piliin ang eskwelahan na gustong pasukan, samantalang dapat maka-pass 

ang entrance na eksaminasyon. 

Sa Japan, pagkatapos ng junior high school, halos 95 porsiyento na estudyante ay nagpapatuloy sa high school. Kung 

junior high school graduate, limitado ang uri ng trabahong makukuha. Mas mababa ang bilang ng tao na nakakuha ng 

trabaho kaysa sa high school graduate dahil hinihingi ng maraming kompanya ang karerang high school graduate (at 

least). 

  Bukod dito, lumampas ng 50% ang rate ng estudyanteng nagpapatuloy ng pag-aaral sa unibersidad. Kung isama ang 

junior college at vocational school, mga 80% ang nagpapatuloy ng pag-aaral. Dadami ang uri ng trabaho na mapipili 

kung unibersidad graduate. 

Magkaiba ang pokus ng bawa’t eskuwelahan sa pag-aaral. May mga eskuwelahan na pag-aralin para makakuha ng 

trabaho, at sa ibang eskuwelahan nama’y ang karamihan ng mga estudyante ay papasok sa unibersidad. Magsangkot 

ang pagpili ng high school sa pagpili ng kinabukasan ng estudyante, halimbawa pagkatapos ng high school, 

magtatrabaho na siya o mag-aaral pa. Isipin muna nang mabuti kung ano ang gustong maging kinabukasan. 

Magkonsulta nang mabuti sa pamilya ninyo at mga guro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sino ang puwedeng kumuha ng entrance na eksaminasyon ng high school?  

 Higit sa 15 taong gulang sa Abril1 ng taong papasok sa high school. Narito ang apat na pangangailangan para kumuha 

ng eksaminasyon, dapat magbigay-kasiyahan sa isa sa mga apat na pangangailangan. 

1. Mga nakapagtapos ng Junior high school sa bansang Hapon, at mga magtatapos ngayong Marso. 

2. Mga nakapagtapos ng 9 na taong pag-aaral sa ibang bansa. 

3. Mga hindi nakapagtapos ng 9 na taong pag-aaral sa ibang bansa, kailangan lumipat sa Japanese junior high school 

at mag-graduate roon.  

4. Kahit na nagtapos sa mga eskuwelahan ng mga dayuhan (Hal. Paaralan ng Brazil), hindi puwedeng kumuha ng 

entrance na eksaminasyong ng high school . 

Mga nakapasa sa “Eksaminasyong magbigay ng kapantay na degree na junior high school graduate / Chuugakkou 

Sotsugyou Teido Nintei Shiken” na nagkakaroon tuwing umpisa ng Nobyembre.  

Kung kailangang higit na impormasyon tungkol sa eksaminasyon na ito, tumawag ka sa espesyal na puwedeng 

tawagan ng Departamento ng Edukasyon sa Shizuoka Ken. Tel. 053-221-2090 

University 

(Daigaku) 

4 toan 
Junior College 

(Tanki daigaku) 
2 taon 

Professional School 

(Senmon Gakko) 

1-3 taon 

Senior High School (Koko) 3-4 taon 

Technical 

college 

(Kosen) 

5 toan※ 

Junior High School (Chugakko) 3 taon 

Kindergarten (Yochien) Nursery School (Hoikuen) 

※Puwedeng lumipat galing 

unibersidad papuntang  

propesyonal na eskwelahan. 

 

12 – 15 taong gulang 

 

6 – 12 taong gulang Elementary School (Shogakko) 6 taon 

Graduate School 

(Daigakuin) 

2-5 taon 
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II. MGA URI NG MGA HIGH SCHOOL 

Mayroong tatlong uri ng high school. Zennichi-sei (Pang-araw), Teiji-sei (pansamantala) at Tsushin-sei 

(correspondence). Bawa’t eskuwelahan ay may kanya-kanyang guide booklet. Ang mga nakasulat sa baba ay mga 

halimbawa 

Zennichi-sei 

(Pang-araw) 

Pampubliko/Pribado 

Teiji-sei (Pansamantala) 
Tsu

_

shin-sei 

(Correspondence) 
Gakunen-sei 

Systemang Grado 

Tan-i-sei 

Systemang Yunit 

Araw-araw 

8:30-16:00 

Araw-araw 

17:30～21:00 

Karamihang 

pang-araw-araw. 

May korsong umaga,  

hapon at gabi. 

Ibigay ang nagawang  

takdang-aralin na nabigay noong klase ng 

sariling pag-aaral at ipaayos ito sa guro. 

Dumalo sa klase na tinatawag  

“schooling” nang ilang beses sa isang 

buwan para mag-aral ka nang face to face 

sa guro. 

Tatlong taon Apat na taon 

※Maaaring makatapos 

ng tatlong taon 

Tatlong taon o higit pa. 

※Pitongpung Apat o mahigit na unit ang kinakailangan para 

magtapos. 

FUTSU-KA *1 

(Karaniwang kurso)  

SENMON GAKKA *2 

(Espesyalistang kurso) 

SOGO-GAKKA *3 

(Comprehensive na kurso) 

FUTSU-KA 

(Karaniwang kurso) 

SENMON-GAKKA 

(Espesyalistang kurso; 

Industriya, Negosyo ) 

FUTSU-KA 

(Karaniwang kurso) 

FUTSU-KA  

(Karaniwang kurso) 

Tignan sa pahina 13-15, 

17-18. 

Tignan sa Pahina 16. 

Halos lahat  

ng eskuwelahan ay 

naghahanda ng  

hapunan. 

Tignan sa Pahina 16. 

May tatlong high 

school 

・Mishima Choryo 

・Shizuoka Chuo 

・Hamamatsu Ohiradai 

Shizuoka Chuo high school 

Lugar at araw ng papasok ay sumusunod; 

① Chuo Campus (Central Campus) : 

Linggo at Miyerkoles 

② Tobu Campus (East Campus, nasa 

loob ng Mishima Choryo Campus : 

Linggo at Huwebes. 

③ Seibu Campus (West Campus, nasa 

loob ng Arai high school Campus) 

Linggo at Huwebes. 

*1 Karaniwang kurso – Ang sentro ng pag-aaral dito’y pagkatuto ng karaniwang subject (Futsuu-kamoku) na 

makapagbibigay ng mahalagang karunungan at paraan sa kinabukasan. Bawa’t paaralan ay may kanya-kanyang 

sariling lakas ng pamamaraan/ layunin. Halimbawa, sa ilan sa mga eskuwelahan’y may mga klase na paghahanda sa 

unibersidad at sa iba nama’y nakahanda ng kurso/ “Ruikei” na mag-aaral ng espesyalistang larangan. 

*2 Espesyalistang Kurso – Mag-aral dito ng espesyalistang karunungan at paraan para maging espesyalista sa bawa’t 

larangan. Makakakuha ka ng kursong nauukol sa iyong kinabukasan karera/ tungkulin. Halimbawa agrikulture, 

industriya, negosyo, pangingisda at paglilingkod sa kabutihan. Ikaw rin ay maaaring makakuha ng kailalimang kurso 

sa kasanayan (Art), matematika (Math) at kaugnayan sa Pandaigdigan (International Studies), bukod sa pag-aaral ng 

karaniwang subject. 

*3 Comprehensive na kurso – Ayon sa iyong pagkagusto, interes, kakayahan o hangarin sa iyong kinabukasan, mag-isip 

nang mabuti at pumili ng karaniwang subject at espesyalistang subject na halimbawa’y agrikulture, industriya, 

negosyo o paglilingkod sa kabutihan atbp. 

1. Espesyalistang kurso at lisensiya 

Sa mga kursong negosyo, industriya, pagsasaka atbp, magkakaroon ang estudyante ng iba’t ibang lisensiya kung saan 

bagay naaangkop sa pagkuha ng trabaho.  

Itong lisensiya ay magagamit dito lang sa Japan, pero kung saan ka pumunta, nakakatulong ang lisensiya na ito dahil 

makukuha mo ang saligang paraan sa pamamagitan ng pag-aaral tunkol sa larangan na iyon. 

2. Ang pagkakaiba ng pampubliko at pribadonag high school 

Dahil napapamahala ng lungsod (city) o prepektura (ken) ang pampublikong eskuwelahan ay mas mura ang bayad 

para sa paggamit sa mga kagamitan at iba pang gastosin ng pampublikong eskuwelahan kaysa sa privadong 

eskuwelahan.  

Sa pribadong eskuwelahan nama’y bawa’t korporasyon ng edukasyon ang napapamahala, kaya may pagkakaiba sa 

talaan (schedule) at systema sa pag-uumpisa ng entrance na eksaminasyon sa pagitan ng pampubliko at pribado. 
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III. MGA GASTUSIN SA HIGH SCHOOL 

1. Bayad sa entrance na eksaminasyon at sa pag-umpisa ng pasukan. 

 Pampublikong high school Pang-araw 

pribadong 

eskwelahan 

(ex.) 

Zennichi-sei 

(Pang-araw) 

Teiji-sei 
Gakunen-sei 

Systemang grado 

Teiji-sei 
Tani-sei 

Systemang yunit 

Tsushin-sei 

(correspondence) 

Bayad sa Eksaminasyon ¥2,200 ¥950 ¥950 - ¥15,000 

Entrance Fee ¥5,650 ¥2,100 ¥2,100 ¥500 ¥95,000 

Uniporme,bag,P.E. 

uniporme atbp. *1 
¥40,000~50,000 Mga ¥15,000 - ¥70,000 

Bayad sa Paggamit ng 

mga kagamitan 
- - - - ¥60,000 

Buo (1) Mga ¥60,000 Mga ¥20,000 Mga ¥20,000 ¥500 ¥240,000 

* 1 Ang eskuwelahan o PTA ay maaaring magbigay ng iba’t ibang bagay tulad ng uniporme, bag, o P.E. uniporme. 

Kung gusto mo, itanong sa bawa’t eskuwelahan o PTA. Maaaring magbayad ng iba pang gastusin na nakasulat sa 

Talaan 2. (*5) pagpasok sa eskuwelahan. Depende ito sa bawa’t eskuwelahan.  

2. Matrikula (tuition fee) at iba pang gastos na babayaran sa isang taon 

 Pampublikong high school pribadong 

eskuwelahan 

Pang-araw 

(ex.) 

Zennichi-sei 

(Pang-araw) 

Teiji-sei 
Gakunen-sei 

Systemang grado 

Teiji-sei 
Tani-sei 

Systemang yunit 

Tsushin-sei 

(correspondence) 

Matrikula, *2 Mula noong Abril 2010, libre ang matrikula. ¥265,000 

Materyales Mga ¥15,000 Mga ¥10,000 *3 *4 ¥20,000 

Iba pang Gastusin *5 Mga ¥130,000 Mga ¥66,000 Mga ¥32,000 Mga ¥2,600 ¥42,000 

Eskuwelahan anghalian *6 - ¥26,000~51,000 - - - 

Buo Mga ¥145,000 Mga ¥100,000   ¥327,200 
 

Buo (1) + (2) Apprx. ¥205,000 Apprx. ¥120,000   ¥567,200 

*2  Kahit sinong pamilya, libre ang matrikula ng pampublikong eskuwelahan.  

Ang matrikula ng privadong eskuwelahan nama’y nagbigay ng 118,800 yen ang pamahalaan at nagging 265,000 yen 

ang matrikula. Bukod dito, mayroon pang tawad depende sa kita ng pamilya. 

 (Halimbawa: 59,400 yen para sa mga pamilyang may kitang mga 2,500,000-3,500,000 yen sa isang taon, 

118,800yen para sa mga pamilyang may kitang mababa sa 2,500,000 yen) Mayroon ding systema na mababawasan 

ang matrikula para sa mga pamilyang maliit ang kita ang bawa’t eskwelahan. 

*3  Sa Teiji-sei (pansamantala), ang mga estudyanteng kung sino man nagtrabaho (mapaloob din dito ang part-time 

job) nang 90 araw o mahigit pa sa loob ng isang taon ay maaaring bigyan ng perang pantulong para bawasin ang 

buong bayad ng texto. 

*4  Ang presyo ng text, materyales at iba pang presyong gastusin ay maaaring maiiba. depende ito sa uri at bilang ng 

mga subject na pinili ng estudyante. 

*5  Ang “iba pang gastusin” ay babayaran para sa isang taong pasukan, annual PTA, support group ng eskuwelahan, 

student council, aklatan, post-high school guidance, at enrichment ng edukasyon. Itong babayarin at mga halaga ay 

maiiba sa bawa’t eskuwelahan. Nagbibigay lang kami sa talaan ng pang-karaniwang halaga. 

※Bayad sa Isang taong pasukan (Class-year fees, Gakunen-hi) ; Pagbayad sa espesyal na aktibidad ng buong klaseng 

nasa parehong grade o sa mga pantulong materyales ng klase. Halimbawa ng field trips, sub-texto, atbp. Ang “iba 

pang gastusin” ng privadong eskuwelahan ang bayad na kailangan bayaran, sumunod sa mga alituntunin ng 

eskuwelahan. Hindi kasama dito ang Class-year fees (Gakunen-hi), annual PTA fee at iba pang hindi nasabi sa 

alituntunin ng eskuwelahan. 

*6  Tungkol sa tanghalian, may mga eskuwelahan na may kainan. Puwedeng pumili ang mga estudyante ng pagkain 

na gusto nilang kainin. Sa Teiji-sei (pansamantala), sino man estudyante na nagtrabaho (mapaloob din dito ang 

part-time job) nang 90 araw o mahigit pa sa loob ng isang taon, ay maaaring tanggapin ang perang pantulong para sa 

bayad sa tanghalian. 

*7.  Ang mga gastusin sa pribadong paaralan ay nag- iiba ayon sa bawa’t paaralan. Mangyaring magtanong sa mga 

indibidwal na paaralan. 
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3. Mga iba pang babayaran 

Pagbayad sa School Trip Mangangailangang mga ¥100,000-¥15,000.  

Mag-umpisa ng pag-iipon mula unang grado at ang talagang pag-alis/trip ay pangalawa o 

pangatlong grado. Kung ang pag-alis/trip ay sa ibang bansa, puwede kang pumili kung 

sasama o hindi. 

Pagbayad sa  

Club Activities 

Kung mapasama sa club activities, may madadagdagang bayad.   

Halimbawa, uniporme, musical instrument, road trips atbp. 

Pagbayad sa pamasahe *7 

 

Kinakailangan kung papasok sa eskwelahan sa pamamagitan ng bus o tren. Puwedeng 

bumili ng discount tichet (commuter ticket / Teiki-ken) para sa estudyante. 

Entetsu bus：May 40% na discount para sa isang buwan commuter ticket at kung tatlong 

buwan ticket, 43% ang discount. Ang anim na buwan ticket nama’y may 46% na discount. 

Mayroon pang ibang uring discount. Para sa detalye, tel：053-445-2255 

JR：Magkaiba ang rate ng discount sa elementary, junior high school, high school at 

unibersidad. Pakitanong sa information center na nasa estasyon. 

*7. Kung lumampas ng ¥15,000 ang pamasaheng ginagastos para pumunta sa eskuwelahan sa isang buwan, maaring 

tanggapin ang “ENKYORI-TSUGAKU- HOJOKIN” (Perang pantulong sa mga estudyanteng malayo ang pagitan ng 

kanilang bahay at eskuwelahan), depende sa kalagayan ng pangkabuhayan ng inyong pamilya. 

Magsadya muna sa eskuwelahang papasukan para sa detalye. 

 

IV. Tungkol sa Scholarship 

Scholarship ay isang systemang panhiram ng pera. Ito ay para sa mga estudyanteng gustong mag-aral at matatapos din 

ang pag-aaral sa high school pagdating ng sapat na panahon bagama’t nahihirapang magbayad ng kanilang matrikula.  

Mayroon ng ilan pangangailangan, halimbawa ng kita ng pamilya, grade ng klase, bisa atbp. Pag mag-graduate ka sa 

eskuwelahan, dapat mong ibalik ang buong halagang hiniram bilang scholarship. 

 Mayroon ding ibang uri ng scholarship. Iyon ay para sa mga estudyanteng katulad ng nagkasakit o namatayan ang 

magulang, nagpa-alis ng trabaho, nalugi ang kompanya, nasunog ang bahay at iba pa. Sa ilang high school ay may 

sariling scholarship o systemang pagbawas ng matrikula atbp. Maaari kayong magtanong kapag may problemang ganito 

sa papasukang eskuwelahan. 

 Mayroon pang mga systemang pantulong ng gastos pang-akademiko, utang na uri ay pagpapahiram para sa edukasyon 

at pondong pang-kabutian o suporta ng edukasyon. Ang gumaguwa nito ay institusyon pampubliko. 

Para kumuha ng higit na impormasyon tungkol sa pantulong ng pagpasok sa eskuelahan o scholarship, ikonsulta mo sa 

Department ng Edukasyon na nasa bawa’t City o Town. 

◆ Shizuoka Prefectural High School Scholarship 

Puwedeng mag-aapply: Kailangan nakatira ang magulang o tagapag-alaga sa Shizuoka ken at may permisong 

manirahang habang buhay o anak ng isang may bisang permanenteng maninirahan sa Japan.  

Dapat ang kita ng mga magulang ay mababa sa huwaran. Kailangan ng dalawang guarantee.  

Ilan sa kanila’y pangangailangan ng sapat na grade ng klase. 

Halaga ng utang: Depende sa layo ng lugar na tinitirahan 18,000-35,000 

(Magkapareho lang ang kanilang mga hangarin ) 

◆ Shizuoka Prefecture Part time/ Correspondent Scholarship Rental 

Puwedeng mag-aapply: Mga estudyanteng nakatira sa loob ng Shizuoka na nag-aaral ng part time o corresponding 

kurso, at nagtratrabaho na sumasahod ng mababa sa ¥2,590,000. 

   Halaga ng utang: 14,000 yen/buwan (hindi puwedeng pagsabayin ang dalawang scholarship) 

※Ang estudyante ay malibre sa pagbabayad ng kanilang hiniram na pera pagkatapos ng graduation. Kung tumigil ng 

pag-aral at hindi na papasok, dapat mong maibalik ang lahat ng perang inutang. 
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◆ Shizuoka Prefecture Scholarship Association (Shizuoka-ken Ikuei kai) Scholarship 

Puwedeng mag-aaply: Mga estudyanteng nakatira sa loob ng Shizuoka at nag-aaral sa pampublikong high school 

(Zennichi-sei only), privadong high school, specialized vocational high school (Koutou Senmon Gakkou).  

Dapat mababa sa huwaran ang kita ng pamilya. Kailangan ng higit sa 2.5 na grado ng Junior high school. 

Kung mag-aply pagkatapos ng pagpasok sa high school, kailangan ng higit sa 2.2 na grado. 

  Halaga ng utang：15,000yen/buwan (pampublikong high school・Futsu-ka/Karaniwang kurso) 

17,000yen/buwan (Pampublikong high school・Senmon Gakka /Espesyalistang kurso, specialized 

vocational high school/Koutou Senmon Gakkou) 

      24,000yen/buwan (privadong high school) 

For details：Shizuoka Prefecture Scholarship Association  Tel 054-254-5239 

◆ Systemang Magpautang ng Social Welfare Fund, Fund of education support (Gastos para sa paghanda ng 

edukasyon/Kyouiku Shien hi, Gastos para sa paghanda ng pagpasok sa eskwelahan / Syuugaku Shitaku hi) 

Gastos para sa paghanda ng edukasyon: Ang gastos na ito’y kinakailangan para mag-umpisa ng pag-aaral sa high school, 

specialized vocational high school, vocational school (Senmon Gakkou), junior college at unibersidad. 

Gastos para sa paghanda ng pagpasok sa eskwelahan: Ang gastos na ito’y kinakailangan para pumasok o mag- enroll sa 

high school, specialized vocational high school, vocational school (Senmon Gakkou), junior college at unibersidad. 

Puwedeng mag-aaply：Mahirap magpanatili ng pang-araw-araw na buhay, walang ibang tulong na pampubliko  

at nahihirapan sa buhay, atbp. 

Halaga ng utang：Gastos para sa paghanda ng edukasyon : high school : sa loob ng 35,000yen/buwan 

specialized vocational high school : sa loob ng 60,000yen/buwan 

junior college : sa loob ng 60,000yen/buwan  universidad : sa loob ng 65,000yen/buwan 

 Gastos para sa paghanda ng pagpasok sa eskwelahan : sa loob ng 500,000yen 

For details:Social Welfare Council, Shizuoka prefecture / Shizuoka ken, Syakai Fukushi Kyougi kai Tel 054-254-5244 

◆ Loans to Mothers with Dependent Children/Boshi Fukushi Shikin (Pond para sa pag-aaral/Syugaku 

Shikin・Pond para sa paghanda ng pagpasok sa eskwelahan/Syugaku Shitakukin) 

Pond para sa pag-aaral: Pond para umpisahan ang pag-aaral sa high school, unibersidad o specialized vocational high 

school. 

Pond para sa paghanda ng pagpasok sa eskwelahan: Pond para pumasok sa elementarya, junior high school, high 

school, specialized vocational high school, junior college o unibersidad ang anak na umaasa sa inyo. 

Puwedeng mag-aaply：Mga bata na nanay lang ang kasama o nagpapalaki at mga bata na walang magulang. 

 Halaga ng utang：Pond para sa pag-aaral: 18,000-64,000yen/buwan 

  Pond para sa paghanda ng pagpasok sa eskwelahan: 39,500-59,000yen 

＊Depende sa mga tadhana at kondisyon. 

＊For details：Children’s Welfare Division, West Center aboout Health ang Welfare, Shizuoka prefecture 

Shizuoka ken, Seibu Kenkou Fukushi Center, Fukushi Kodomo-ka (Tel 0538-37-2241) 

 Catholic Maria St. Joseph Scholarship Foundation Trust 

For details: Sumitomo Bank of Trust, Tokyo Sales Division, Foundation Trust Division 03-3286-8527 

 The Ashinaga Scholarship  For details：03-3221-0888 

Puwedeng mag-aaply: Kung ang magulang ay namatay dahil sa sakit, nagpakamatay, at hindi puwedeng 

makapagtrabaho dahil sa sakit 

 Suruga Scholarship Fund   For details：055-962-5610 

 Kinouchi Construction Memorial Scholarship Fund  

For details, Chuo Mitsui Bank of Trust (Corporate Sales 2
nd

 Division 03-5232-8910) 

 Suzuki Education and Culture Foundation    For details：053-447-8222 

Depende sa eskuwelahan, meron ding pang pribadong scholarship, nalibre ang estudyante o kalahati lang ang  

babayaran sa tuition fee. May mga pang publikong organisasyon na sumusuporta o nagpapantang ng pagpapaaral. 

Ang utang sa Pamahalaan sa pamamagitan ng utang para sa edukasyon (education loan) 

◆ Japan Finance Corporation  education loan ng Pamahalaan For details：0570-008656 / 03-5321-8656 
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V. SISTEMA NG PAGPILI NG MGA ESTUDYANTENG PAPASOK SA PAMPUBLIKONG 

HIGH SCHOOL 

       
Laganap 

        

    Pangkaraniwang 

pagpili 

     

        Pagpiling namamahala ang 

eskuwelahan   ①Zennichi-sei 

Pang-araw 

       

         

      Espesyal na 

pagpili 

  Pagpili ng estudyanteng 

dayuhan          

          

         Pagpili ng estudyanteng 

bumalik sa Japan galling sa 

ibang bansa 
         

     Gakunen-sei 

Systemang grado 

    

         Estudyanteng bumalik 

pagkatapos mahabang liban   ②Teiji-sei 

Pansamantala 

        

          

      Tan-i-sei 

Systemang yunit 

   
Madoling pagtanggap 

        

         

  ③Tsusin-sei 

correspondence 

      

     ⑤ Hamamatsu Shiriitsu Koko 

International Class       

  ④Muling pagkalap 
      

      

 

-  Isang estudyante ay makakapasok lang sa isang pampublikong high school at isa lang din ang kursong makukuha 

sa high school.  

Kung may dalawa o higit pang kurso ang eskuwelahang i-aaply mo, puwede kang mag-aply ng higit sa isang 

kuruso, pero dapat mong pagsunud-sunurin ang kurusong gusto mong pumasok. 

-  Ang distrikto ng high school ay hanggang sa loob ng isang prepekutura. Tungkol sa distrikto ng mga 

pampublikong high school na namamahala ang lalawigan (city) ay nagpapasiya ang bawa’t lalawigan. 

-  Ang paraan ng pagpili ng mga estudyante sa pampublikong high school ay magkakaparehas kahit na ang 

namamahala ay prepektura o lalawigan. 

 

① Zennichi-sei (Pang-araw) 

  (1) Pangkaraniwang pagpili (Ippan Senbatsu) 

May dalawang uri ng pagpili; laganap (Kyoutsuu waku) at pagpiling namamahala ang eskuwelahan (Gakkou 

Sairyou waku).  

Sa laganap ay gagamitin ang tatlong materyales; “Chosa-syo”(Student Information Sheet), “Mensetsu” (interview), 

“Gakuryoku-kensa” (written eksaminasyon).  

Tungkol sa pagpiling namamahala ang eskuelahan, magtanong sa mga guro. 

・”Chosa-syo”: tungkol sa grado ng klase, pamumuhay sa junior high school atbp ang nakasulat. (tingnan sa 

pahina 8-9) 

・”Mensetsu”: magkakaroon ang bawa’t high school sa araw ng eksaminasyon. May grupong interbyu at personal 

na interbyu. 

・”Gakuryoku-kensa”: may limang subject; Wikang Japanese (Kokugo), Sosyal Agham, Matematika, Agham, 

Ingles. Ang mga uri ng subject ay pare-parehas sa lahat ng prepekutura (Ken)   
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(2)Espesyal na pagpili (Tokubetsu Senbatsu) 

Hindi lahat ng mga eskuwelahan may prosesong ito. Ang pangkaraniwang pagpili at espesyal na pagpili ay 

magagawa sa parehong araw, kaya hindi ka pwedeng mag-apply sa dalawa. 

Uri ng pagpili Angkop na estudyante Paraan ng pagpili 

Eskuwelahang 

gumagawa ng Bawa’t 

pagpili 

Bilang ng 

estudyanteng 

matatanggap 

Dayuhang 

estudyante 

May nasyunalidad ng ibang 

bansa at dumating sa Japan 

pagkaraan ng Abril, 2009 at 

namumuhay kasama ang 

mga magulang. (dapat hindi 

pa nakaraan ang 3 taon mula 

noong dumating sa Japan) 

・ Chosa-sho (Student 

Information Sheet) 

・Mensetsu (Interview) 

・Test ng saligang 

 kakayahan ng  

Nihonggo *2 

Susono, Ihara,  

Fuji Ichiritsu,  

Ogasa, Yokosuka,  

Toomi-Sogo,  

Hamamatsu Higashi, 

Hamamatsu Enoshima, 

Arai 

Konti lamang 

*1 

Estudyanteng 

bumalik dito sa  

Japan galing sa  

ibang bansa 

May nasyunalidad ng  

Japanese at bumalik sa Japan 

pagkaraan ng Abril, 2009. 

(dapat hindi pa nakaraan ang 

3 taon mula noong bumalik 

sa Japan) 

 

・ Chosa-sho (Student 

Information Sheet) 

・Mensetsu (Interview) 

・Gakuryoku-kensa  

(Written Examination) 

 

Atami, Mishima Minami,  

Numazu Johoku, 

Yoshihara, Fuji Higashi ,  

Ihara, Shizuoka Johoku, 

Shizuoka Ichiritsu, 

Yoshida, Fukuroi, 

Hamamatsu Kita, 

Hamamatsu Minami ,  

Hamamatsu Koto, 

Hamamatsu Konan,  

Hamamatsu Shiritsu  

Konti lamang 

*3 

*1 Noong 2010, ng isang kabuuang 18 mga mag-aaral na inilapat sa isang kabuuang 8 mga paaralan, at 16 ay tinanggap. 

Noong 2011, ng isang kabuuang 9 mga mag-aaral na inilapat sa isang kabuuang 5 mga paaralan, at 7 ay tinanggap. 

*2 “Test ng saligang kakayahan ng Nihonggo” ay mapasama ng mga tanong tunkol sa pangkaraniwang kaalaman. 

*3 Ang Kokusai-ka (kurso ng International Studies) na nasa Hamamatsu Kita high school lang ang may mataas na 

porsiyento ng bilang ng matatanggap. Naaabot ito sa 20% ng limitadong bilang ng papasok sa kursong nito. 

②Teiji-sei (pansamantala) 

 (1) Systemang grado         

  Ang pagpili na ito’y ayon sa “Chosa-syo”, “Mensetsu”, “Gakuryoku-kensa”. Sa written eksaminasyon, gagawa ng 

eksaminasyon ng pagsusulat ng salaysay o eksaminasyon ng subject. Piliin ng bawa’t high school kung ano ang gusto 

nilang ipagawa sa estudyante. Sa eksaminasyon ng subject’y mapili sa limang subject. 

  Sa 2012, mangangailangang pagsulat ng sanaysay sa 14 eskuwelahan, sa tatlong eskwelahan ay mangangailangang 

kumuha ng eksaminasyon ng Wikang Japanese (Kokugo) at sa isang eskuwelahan nama’y Wikang Japanese (Kokugo) 

at Matematika (Math) sa kanilang plano. 

 (2)Systemang yunit 

  Ang pagpili ay ayon sa “Chosa-syo”, “Jiyu-Hyogen” at “Gakuryoku-kensa”. Ang mag-aaral ay dapat tumagal ng 

pagsusuri ng 5 karaniwang mga paksa. Bibigyan ng eksaminasyong pagsulat ng sanaysay ang mga gustong pumasok 

sa kursong gabi at higit sa 20 taong gulang. Walang “Gakuryoku-kensa” sa kanila. 

  Mayroon din ng pagkalap sa Agosto para sa mga taong ang unang pasok ang ikalawang term. 

③Correspondence 

  Walang eksaminasyon dito. Ang pagpili ay ayon sa “Chosa-syo” at iba pang papel na pagpapahatid. 

④Muling pagkalap 

Pagkatapos ng karaniwang at espesyal na pagpili, kung may eskuwelahan o kursong hindi umabot sa limitadong 

bilang ang bilang ng nakapasa, magkakaroon pang higit na pagkalap ng mga estudyante roon.  

Ang pagpili ay ayon sa “Chosa-syo”, “Mensetsu” at pagsulat ng sanaysay o maikling tisis. 

⑤ Hamamatsu Shiritsu Koko International Class 

Itong klase na ito ay para sa mga dayuhan. Ang pagpipili ay ginagawa ng pagpili sa report card, written test (Japanese, 

English at Math), interbyu at rekomendasyon. Ang iskedyul ng pagpili ay naiiba mula sa ibang mga publikong 

paaralan (p.10). Para sa mga detalye: Hamamatsu Public Senior High School Tel. 053-453-1105 
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VI.  “CHOSA-SYO” (Student Information Sheet) 

 

”Chosa-syo”: ang nakasulat dito ay ang grado ng klase, pamumuhay sa junior high school atbp. 

 

① Pangalan 

② Numero ng klase at ID 

 

＜Talaan ng pagpasok＞ 

③ Bilang ng araw ng pagpasok atbp･･･Bilang ng liban, huling dumating at maagang umaalis mula 1
st
 year 

grade-3
rd

 year grade. Maraming liban sa klase at huling dumating ay hindi makakabuti. 

 

＜Talaan ng pag-aaral＞ 

④ Grado ng subjects na dapat kunin･･･Isusulat ang grado ng bawat subject hangaang pangalawang termino ng 3
rd

 

year grade sa 1-5.(5 ang pinakamataas) 

⑤ Grado ng piniling subject･･･Ang grado ng piniling subject ay isusulat sa A,B,C.(A ang pinakamataas) 

⑥ Integrated education･･･Nakasulat ang ginawang kagandahan at grado noong ikaw ay nasa pangatlong grado. 

⑦ The matter of worthy of special mention･･･Lahat ng magagandang bagay o magagandang ginawa ay isusulat. 

 

＜Talaan ng buhay sa eskuwelahan＞ 

⑧ Talaan ng espesyal na aktibidad･･･Kung ang isang estudyante ay sumasali sa mga aktibidades sa klase, student 

council at mga palabas sa eskuwelahan, bibigyan siya ng markang ○.  

⑨ Pag-uugali･･･Kung ang pag-uugali ay tumutugma sa nakasulat sa ibaba makakatanggap ng marking ○ (lifestyle 

habitat, fitness habitat, autonomy, sense of responsibility, creativity, pagmamahal sa kalikasan, pagtulong, sense of 

justice, public morality at pakikisama). 

⑩ Isusulat din ang pangkalahatang marka ng physical fitness test.. 

⑪ The matter of worthy of special mention･･･Ang tungkulin at aktibidades bilang “kakari” o “iin-kai” sa 

eskuwelahan ay nakasulat din. 

⑫ Rekord ng aktibidades･･･Ito ay tungkol sa mga klab na aktibidades, pang kultuka, physikal, boluntaryo at 

espesyal na mga gawain sa loob o labas ng eskwelahan ay nakasulat din. 

⑬ At iba pa･･･Kung may bagay na dapat sabihin sa eskuwelahan tungkol sa 

estudyante, isusulat dito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Tayo ng tumingin ng high school!! 

Zen-nichi-sei (pang-araw) na high schools ay magkakaroon ng open school at trayal na entrance sa Hulyo at 

Agosto. Doon naman sa pang part time na klase magtanong sa eskwelahan. 

Malalaman mo rin ang picture ng high school sa pamamagitan ng pagsali sa mga event ng high school, 

halimbawa ay Bunka-sai (isang pista ng high school)  
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1. Third year junior high school 

Abril-Mayo School trip o field trip. 

Hunyo Ang unang semestre ng final exam (para masuri kung hanggang saan ang naiintindihan ng pag- aaral 

sa unang semestre) 

Hunyo Pag- uusap ng tatlong tao (magulang o kumakalinga, guro at estudyante). 

Agosto Open school, isang araw sa paaralan ng pakikisali o pakikipaglahok sa High shool. 

Setyembre Mga pagsusulit ng Shizuoka ken achievement I (Pagsusulit/ exam para sa lahat ng Junior High school 

ng Shizuoka pref. para sa 5 subjects.) 

Oktubre Pangalawang semestre ng midterm exam. 

Nobiembre Pangalawang semestre ng final exam ( Ang mga resulta ay nakasulat sa student’s information sheet ) 

Dysyembre Pangalawang mga pagsusulit ng Shizuoka- ken achievement  

Sansha-mendan o Pag- uusap ng tatlong tao ( Magpasya ng listahan ng mga Paaralan na ang 

estudyante ay naa- angkop para dito) 

Pebrero Pagpapadala ng aplikasyon para sa pribadong high school, entrance exams at pag- aanunsyo ng mga 

natanggap na mga magaaral. Pagpapadala ng aplikasyon para sa public high school. 

Marso Entrance exams para sa public high school at pag- aanunsyo ng mga natanggap na mga magaaral.  

Ang seremonya ng pagtatapos ng isang junior high school. 

Abril The entrance ceremony of a high school o seremonya ng pasukan ng high school. 

2. Ang Iskedyul ng Entrance examination sa Pulic High Schools sa 2012 

 1)  Ang schedule ng pangkaraniwang pagpili at especial na pagpili 

Panahon ng pagtanggap ng application form Mula Pebrero 20
 th

, Lunes ~ Pebrero 22
 th

, Miyerkules, sa 12:00 

Panahon ng pagtanggap ng pagbabago ng 

application 
Mula Pebrero 28

 th
, Martes ~ Pebrero 29

 th
, Miyerkules, sa 12:00 

Written Eksaminasyon, interview atbp. Mula Marso 6
 rd

, Martes at Marso 7
 th

, Miyerkules 

Eksaminasyon para sa mga estudyanteng hindi 

nakasali sa eksaminasyon sa takdang araw. 
Marso 12

 th
, Lunes 

Pagpapahayag ng mga estudyanteng nakapasa 

sa eksaminasyon 

Mula 12:00AM, Marso 15th , Huwebes   

Ipapahayag ang mga identification number ng estudyanteng 

nakapasa sa eksaminasyon sa bawa’t high school. 

※ Ang panahon ng pagtanggap ng application form ng kurosong Tsushin-sei na may systemang yunit (Tani-sei) ay 

mula Marso 16
th

 (Huwebes), 2012 hanggang 12:00AM, Marso 30
th

 (Biyernes). 

※ Ang Hamamatsu Public Senior High school ay tumatanggap ng aplikasyon sa pagitan ng Jan.23- 26, ang pagsusulit 

ay sa Feb. 3, ang pag- anunsyo ay Feb. 10. 

2)  Ang schedule ng muling pagkalap 

Pagpapahayag ng pangalan ng eskuwelahan na gagawa ng muling 

pagkalap at numerong tatanggapin 
Mula Marso 15

th
 , Huwebes 

Panahon ng pagtanggap ng application form 
Mula Marso 19

th
 , Lunes  hanggang 14:00,  

Marso 21
th

, Miyerkules 

Interview, pagsulat ng sanaysay atbp. Marso 22
th

, Huwebes 

Pagpapahayag ng mga estudyanteng nakapasa sa eksaminasyon Mula 12:00AM, Marso 26
th

, Lunes 

3)  Autumn pagpili ng kurosong Teiji-sei na may systemang yunit 

 (Mishima Choryo High School, Shizuoka Chuo High School, Hamamatsu Ohiradai High School) 

Panahon ng pagtanggap ng application form Mula Agosto 14
th

 , Martes, hanggang 12:00AM, Agosto 16
th

  

Eksaminasyon ng basic na kasanayan,  

malayang klaseng pagpapahayag ng sarili atbp.  
Agosto 21

th
, Martes at 22

th
, Miyerkoles 

Eksaminasyon para sa mga estudyanteng hindi 

nakasali sa eksaminasyon sa takdang araw. 
Agosto 24

th
, Biyernes 

Pagpapahayag ng mga estudyanteng nakapasa 

sa eksaminasyon 
Mula 12:00AM, Agosto 29

th
, Miyerkoles 
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3. Ang Iskedyul ng Entrance Examination sa Pribadong Senior High School sa 2012 

  (1) Ang schedule ng pangkaraniwang 

Panahon ng pagtanggap ng application form Pebrero 1
 st

, Miyerkules ~ Pebrero 2
 nd

, Huwebes  

Written Eksaminasyon, interview atbp. Pebrero 8
 th

, Miyerkules, Pebrero 9
 th

, Huwebes 

Eksaminasyon para sa mga estudyanteng hindi nakasali sa 

eksaminasyon sa takdang araw. 
Ang bawa’t Paaralan ang mag- desisyon ng petsa at oras.   

Pagpapahayag ng mga estudyanteng nakapasa sa eksaminasyon Pebrero 17
 th

, Biyernes 

(2) Ang schedule ng muling pagkalap  

Panahon ng pagtanggap ng application form Marso 19
 th

, Lunes  

Written Eksaminasyon, interview atbp. Ang bawa’t Paaralan ang mag- desisyon ng petsa at oras. 

Pagpapahayag ng mga estudyanteng nakapasa sa eksaminasyon Ang bawa’t Paaralan ang mag- desisyon ng petsa. 

 

VIII. Konsultasyon Ukol sa Edukasyon 

A. Konsultasyon sa Edukasyon sa Paaralan (JUNIOR HIGH SCHOOL) 

 Ang mga eskuwelahan sa Japan ay may konsultasyon sa edukasyon na nagbibigay ng pagkakataon ng mga 

magulang/tagapag-alaga at mga guro na makapag-usap ukol sa bata. Makabubuting gamitin ang pagkakataong ito kung 

nag-aalala sa pagpapatuloy sa pag-aaral dahil sa mga problema sa pamumuhay ng bata sa eskuwelahan tulad ng 

pangaapi, hindi pagpasok sa eskuwelahan, at pag-aalala sa pagpapatuloy ng pagaaral.  

1. Pagdalaw sa Tahanan (Katei homon) 

 Dumadalaw ang mga homeroom teacher ng eskuwelahan sa bahay ng mga estudyante at pinag-uusapan ng 

magulang/tagapag-alaga at guro ang kalagayan ng bata sa eskuwelahan at tahanan. Mayroon din ang eskuwelahan na 

hindi nagsasagawa nito.  

2. Pulong ng mga Magulang/Tagapag-alaga at Guro 

Pumupunta ang mga magulang/tagapag-alaga sa eskuwelahan upang makinig sa prinsipal o makipag-usap sa mga 

homeroom teacher. Ang lahat ng may kinalaman tungkol sa pamumuhay ng bata ang magiging sentro ng usapan sa halip 

na indibiduwal na problema. 

3. Sansha-mendan Pangtatlong taong interview (estudyante, magulang, at guro) 

Karamihan ng mga paaralan sa junior high school, ginaganap ang interbyong ito mula Hulyo, Disyenbre at Pebrero 

(Pebrero ay para sa una at ikalawang grado lang). Ang interbyong ito ay nagbibigay ng pagkakataon na makapagpalit ng 

kuro-kuro tungkol sa mga bagay-bagay para sa mga estudyante, magulang at guro. Ang pakay nito ay para malaman ang 

kalagayan ng bata sa loob at labas na kanyang ginagalawan.  

Para doon sa mga nasa ikatlong baitang ng junior high school, ang laman ng interview ay tungkol sa planong 

pagkatapos ng graduation ng junior high school. Kumuha ng impormasyon ng high school na gustong paskan at 

pinag-uusapan din dito ang mga bagay na dapat gawin para sa entrance na eksaminasyon ng high school.  

Kung may problema tungkol sa mga bata atbp, kahit kalian ay puwedeng komunsulta o magpa appoint ng interview sa 

guro. Kung hindi nakakapagsalita ng salitang Hapon puwedeng magdala o mag-request ng interpreter.  

4. Indibiduwal na Panayam (Kojin mendan) 

Ito ang konsultasyon na isinasagawa ang pakikipag-usap sa pagitan ng magulang/tagapag-alaga at homeroom teacher. 

Ito ang pinakamabuting pagkakataon sa pakikipagkonsulta ukol sa mga indibiduwal na suliranin at problema.  

Ang indibiduwal na panayam ay isinasagawa sa itinakdang araw at oras subalit ito ay ipapa-alam muna sa inyo ng 

homeroom teacher.  

Sa ilan eskuwelahan, isasagawa ang indibiduwal na panayam sa araw at oras na maluwag sa mga magulang / 

tagapag-alaga at mayroon din konsiderasyon na paglalagay ng interpreter kung kailangan. 

 

B. Mga Institusyon ng Konsultasyon sa Edukasyon sa Labas ng Eskuwelahan 

 Mayroon din mga institusyon sa labas ng eskuwelahan na nagsasagawa ng konsultasyon sa edukasyon ng mga bata. 

Ang mga Departmento ng Edukasyon ng lokal na pamahalaan (Ken/Prefecture at bawat City o Town) ay magiging 

taga-tanggap ng konsultasyon tungkol sa espesyal na pagsuporta sa edukasyon sa eskuwelahan, pangaapi, hindi 
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pagpasok, bulag/bingi/at mga batang may kapansanan sa katawan o pag-iisip.  

Ang pampublikong paaralan ng elementarya at junior high school ay pinamamahalaan ng Departamento ng Edukasyon 

ng Lokal na Pamahalaan (City at Town). Ang pampublikong high school at special-needs schools nama’y 

pinagmamahalaan ng Departamento ng Edukasyon ng Ken. (Departamento ng Edukasyon sa Shizuoka Ken tungkol sa 

Edukasyon at Paaralan…Tel. 054-221-3114)  

Puwede ring komunsulta ng general na problema sa local na pamahalaan. Ilan sa kanila’y may espesyal na bintana 

para sa dayuhan. Kinakailangan tumawag muna bago pumunta kung hindi nakakapag salita ng wikang Hapon. 

IX.  Mga Salita na ginagamit sa High School o para sa Entrance Examination 

1. Pang-araw araw na salita sa loob ng eskwelahan 

Hogosha Magulang. Ito yong mga magulang. Pag walang magulang, puwedeng ibang taong  

malapit o nag-aalaga sayo. 

Home Room 

（HR） 

Oras ng class activities. Mahabang HR→ Isang beses sa isang linggo. Maikling HR→ Tuwing 

umaga at hapon bago umalis para sa pag-check ng attendance at komunikasyon. 

Houkago Pagkatapos ng oras ng eskuwelahan. 

Koubai Pagtitinda ng kung ano-anong bagay sa eskuwelahan. 

Kinshin Kaparusahan. Kung ang isang estudyante ay lumabag sa mga patakaran ng eskuwelahan, siya ay 

kailangan mag stay sa bahay at isipin ang kanyang ginawang pagkakamali. Kung ang estudyante na 

menor de edad ay uminom ng alak, manigarilyo (sa Japan, bawal uminom at manigarilyo kung wala 

pang 20 anyos) o pumunta sa eskuwelahan sa pamamagitan ng motor, magiging kinshin siya at 

paparusahan at ipapatawag ang magulang para pag-usapan ang nangyari 

PTA Parent Teacher Association. Organisasyon ng Guro at mga magulang.Lahat ng magulang ng mga 

estudyante ay magiging miembro ng PTA. 

Gakusyoku Kainan. Dito kumakain ang mga estudyante. Hindi lahat meron nito. 

Shugaku-ryoko Field trip. Lahat ng second year na estudyante ng kursong pang-araw ay bumibiyahe ng 4 o 5 araw. 

2. Mga salitang ginagamit tungkol sa grado 

Gakki Term. 1-GAKKI (1
st
 Term)…Mula Abril hanggang Agosto  2-GAKKI (2

nd
 Term)…Mula Setyembre 

hanggang Disyembre  3-GAKKI (3
rd

 Term)…Mula Enero hanggang Marso 

Semester.  (1
st
 semester)…Mula Abril hanggang Setyembre. 

(2
nd

 semester)…Mula Oktubre hanggang Marso 

Tsuchihyo 

(Tsushinbo) 

Report card o school report. Natatanggap ng estudyante sa bawat term. Kailangan ipakita sa mga 

magulang at kailangan ng pirma ng mga magulang o tagapag-alaga. 

Tan-i Credit. Usually, Tan-i ay may ibig sabihin ng bilang ng klase ng isang subject sa isang linggo. 

Halimbawa: Kung mag-aaral ng isang subject ng 4 na oras makakatanggap ng 4 Tan-i. Para sa 

graduation ng high school, kinakailangan ng 74 Tan-i at least. Ang bilang ng Tan-i na dapat kukunin ay 

depende sa bawat eskuwelahan. 

Rishu Pag-aaral ng takdang kurso o leksyon. Kinakailangan mag-aral o pag-aralan ang lahat ng mga leksyon 

sa tamang takdang oras. 

Shinro Anong gustong maging, kursong kukunin. Tumutulong ang mga guro mag-isip kung anong gustong 

maging ng mga estudyante. 

Hyoutei Grade/ resulta Marka 1 hanggang 5. 5 ang pinakamataas. Kung 1 ang nakalagay, ibig sabihin hindi 

nakakuha ang Tan-i niya.  

Ryunen Hindi makaka-akyat sa susunod na grado. Kung ang estudyante ay hinde pumasa sa klase at maraming 

liban sa pagpasok, hindi siya makakapunta sa susunod na grado at dapat ulitin ang gradong iyon. 

Tinatawag din ito “Rakudai” 

3. Mga salitang ginagamit sa pagkuha ng eksaminasyon 

Gansho Form para sa pag-apply. Kailangan ipakita ito bago kumuha ng eksaminasyon. 

Shiboukou Pangalan ng eskuwelahang gustong pasukan. 

Shutsugan Pagpresenta ng aplikasyon para sa pagpasok. 

Chousasho Mga dokumentong nakasaad ang grado, araw ng pagpasok mga aktibidades (aktibidades o mga 

natanagap na award) noong nasa junior high school. 

Tan-gan Isang eskuwelahan lang ang inaplayan. <pribadong high school> Kung mag-aaplay ka sa pribadong 

high school nang Tan-gan, at makapasa sa entrance na eksaminasyon, dapat pumasok sa eskuwelahang 

ito, samantalang mas malaki ang posibilidad na makapasa dito kaysa sa Heigan. 

Heigan Higit sa isang eskuwelahan ang inaplayan, hindi lang yong pinakagusto mong pasukang eskwelahan. 
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Public High Schools in Shizuoka Prefecture 

【Daytime School】 ● mark shows Credit-based 

  School Name 
Regu

lar 
Busi 

ness 

Indu 

stry 

Agri 

culture 

math 
& 

science 
Other 

Gene

ral 
Address TEL 

1 Shimoda ○       ○     Shimoda-shi Rendaiji 152 0558-22-3164 

2 
Shimoda Minami 

Izu Bunko 
      

Horti 

culture 
      Kamo-gun Minamiizu-cho Ishi 58 0558-62-0103 

3 Matsuzaki ○             Kamo-gun Matsuzaki-cho Sakurada 188 0558-42-0131 

4 Inatori ○             Kamo-gun Higashiizu-cho 3012-2 0557-95-0175 

5 Ito ○             Ito-shi Okairinomichi 1229-3 0557-37-8811 

6 Ito Jogasaki Bunko ○             Ito-shi Yawatano 1120  0557-54-1914 

7 Ito Shogyo   ○           Ito-shi Yoshida 748-1 0557-45-0350 

8 Atami ○             
Atami-shi Shimotaga aza 

mukouyama 1484-22 
0557-68-3291 

9 Toi ○ ○           Izu-shi Toi 870-1 0558-98-0211 

10 Izu Sogo     ○       ● Izu-shi Makinogo 892 0558-72-3322 

11 Nirayama ○       ○     Izunokuni-shi Nirayama nirayama 229 0559-49-1009 

12 Izu Chuo ○             Izunokuni-shi Jike 970-1 055-949-4771 

13 Tagata Nogyo       ○       
Tagatagun Kan-nami-cho 

Tsukamoto 961 
055-978-2265 

14 Mishima Minami ●             Mishima-shi Daiba 608 055-977-8333 

15 Mishima Kita ○             Mishima-shi Bunkyocho 1-3-18 055-986-0107 

16 Gotenba   ○ ○      
Fashion 

Design 
  Gotenba-shi Gotenba 192-1 0550-82-0111 

17 Gotenba Minami ○             Gotenba-shi Niihashi 1450 0550-82-1272 

18 Oyama ○             Suntogun Oyama-cho Takenoshita 369 0550-76-1188 

19 Susono             ● Susono-shi Sano 900-1 055-992-1125 

20 Numazu Higashi ●       ●     Numazu-shi Okanomiya 812  055-921-0341 

21 Numazu Nishi ○         Arts   Numazu-shi Hon Azasenbon 1910-9 0559-62-0345 

22 Numazu Johoku ○             Numazu-shi Okaisshiki 875  055-921-0344 

23 Numazu Kogyo     ○         Numazu-shi Shimokanuki yae 129-1 055-931-0343 

24 
Numazu Shiritsu 

Numazu 
○             

Numazu-shi Sanmaibashi 

kanetsukimen 673 
0559-21-0805 

25 Numazu Shogyo   ○           Sunto-gun Shimizu-cho Tokura 1205 055-931-7080 

26 Yoshiwara ○         
Inter 

national 
  Fuji-shi Imaizumi 2160 0545-52-1440 

27 Yoshiwara Kogyo     ○         Fuji-shi Hina 2300 0545-34-1045 

28 Fuji ○       ○     Fuji-shi Matsumoto 17 0545-61-0100 

29 Fuji Higashi ○             Fuji-shi Imaizumi 2921 0545-21-4371 

30 Fuji Shiritsu  ○       Sports ○ Fuji-shi Hina 1654 0545-34-1024 

31 Fujinomiya Higashi ○         
Welfare

services 
  Fujinomiya-shi Koizumi 1234 0544-26-4177 

32 Fujinomiya Kita ○ ○           Fujinomiya-shi Miyakitacho 230  0544-27-2533 

  School Name Regu Busi Indu Agri 
math 

& Other Gene Address TEL 
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lar ness stry culture science ral 

33 Fujinomiya Nishi ○             Fujinomiya-shi Yodoshi 1550 0544-23-1124 

34 Fugakukan             ● Fujinomiya-shi Yumizawacho 732 0544-27-3205 

35 Ihara ○             Shizuoka-shi shimizuku Kanbara 5300-5 0543-88-2155 

36 Shimizu Higashi ○       ○     Shizuoka-shi shimizuku Akiyoshicho 5-10 0543-66-7030 

37 Shimizu Nishi ○             Shizuoka-shi shimizuku Aoba-cho5-1 0543-52-2225 

38 Shimizu Minami ○         Arts   Shizuoka-shi shimizuku Orido 3-2-1 0543-34-0431 

39 
Shizuoka Shiritstu 

Shimizu Shogyo 
  ○           

Shizuoka-shi shimizuku Sakuragaoka 

cho 7-15 
0543-53-5388 

40 Shizuoka ○             Shizuoka-shi Aoiku Hasecho 66 054-245-0567 

41 Shizuoka Johoku ○         
Inter 

national 
  Shizuoka-shi Aoiku Kita-ando 2-3-1 054-245-5466 

42 Shizuoka Higashi ○             Shizuoka-shi Aoiku Kawai 757 054-261-6636 

43 Shizuoka Nishi ○             Shizuoka-shi Aoiku Makigaya 680-1  054-278-2721 

44 Shizuoka Nogyo       ○       Shizuoka-shi Aoiku Furusho 3-1-1 054-261-0111 

45 Shizuoka Shogyo   ○           Shizuoka-shi Aoiku Tamachi 7-90 054-255-6241 

46 Kagaku Gijyutsu     ○   
Science 

＆ 

Industry 
    Shizuoka-shi Aoiku Naganuma 500-1 054-267-1100 

47 Shizuoka Shiritsu ○       Science     Shizuoka-shi Aoiku Chiyoda 3-1-1 054-245-0417 

48 Shizuoka Minami ○             Shizuoka-shi Surugaku Ooya 5762 054-237-5781 

49 
Shizuoka Shiritsu  

Shogyo 
  ○           Shizuoka-shi Surugaku Uto 3-4-17 054-285-2271 

50 Yaizu Chuo ○             Yaizu-shi Kohiji 157-1 054-628-6000 

51 Yaizu Suisan          Fishery    Yaizu-shi Yaizu 5-5-2 054-628-6148 

52 Fujieda Higashi ○             Fujieda-shi Ten-nocho 1-7-1 054-641-1680 

53 Fujieda Nishi ○             Fujieda-shi Jonan 2-4-6 054-641-0207 

54 Fujieda Kita             ● Fujieda-shi Koori 970 054-641-2400 

55 Oigawa ○             Yaizu-shi Kamishinden 292-1 0546-22-3411 

56 Shimada ○             Shimada-shi Inari 1-7-1 0547-37-2188 

57 Shimada Kogyo     ○         Shimada-shi Achigaya 201 0547-37-4194 

58 Shimada Shogyo   ○           Shimada-shi Hontori 7-8707 0547-37-4167 

59 Kanaya ○             Shimada-shi Kanayakawara 35 0547-45-4155 

60 Kawane ○             
Haibara-gun Kawanehon-cho 

Tokuyama 1644-1 
0547-57-2221 

61 Yoshida ○         
Welfare

services   Haibara-gun Yoshida-cho Kataoka 2130 0548-32-1241 

62 Haibara ○       ○     Makinohara-shi Sizunami 850 0548-22-0380 

63 Sagara ○ ○           Makinohara-shi Hazu 1700-3 0548-52-1133 

64 Kakegawa Higashi ●             Kakegawa-shi Minamisaigo 1357 0537-22-3155 

65 Kakegawa Nishi ○       ○     Kakegawa-shi Shironishi 1-1-6 0537-22-7165 

66 Kakegawa Kogyo     ○         Kakegawa-shi Aoicho 15-1 0537-22-7255 

67 Yokosuka ○             Kakegawa-shi Yokosuka 1491-1 0537-48-3421 
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  School Name 
Regu

lar 
Busi 

ness 

Indu 

stry 

Agri 

culture 

math 
& 

science 
Other 

Gene

ral 
Address TEL 

68 Ogasa             ● Kikugawa-shi Higashiyokoji 1222-3 0537-35-3181 

69 Ikeshinden ○             Omaezaki-shi Ikeshinden 907-1 0537-86-2460 

70 Totomi Sogo             ● Syuchi-gun Morimachi Mori 2085 0538-85-6000 

71 Fukuroi ○             Fukuroi-shi Aino 2446-1 0538-42-0191 

72 Fukuroi Shogyo   ○           Fukuroi-shi Kuno 2350 0538-42-2285 

73 Haruno ○             
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Haruno-cho Horinouchi 284 
0539-85-0306 

74 Futamata ○             
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Futamatacho Futamata 196-2 
0539-26-1221 

75 Tenryu Ringyo     ○ ○       
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Futamatacho Futamata 601 
0539-25-3139 

76 Sakuma ○             
Hamamatsu-shi Tenryu-ku 

Sakuma-cho Chubu 683-1 
0539-65-0065 

77 Iwata Minami ○       ○     Iwata-shi Mitsuke 3084 0538-32-7286 

78 Iwata Kita ○         
Welfare

services   Iwata-shi Mitsuke 2031-2 0538-32-2181 

79 Iwata Nogyo       ○       Iwata-shi Nakaizumi 168 0538-32-2161 

80 Iwata Nishi ○ ○           Iwata-shi Nakaizumi 2680-1 0538-34-5217 

81 Hamamatsu Higashi ○ ○           
Hamamatsu-shi Higashiku 

Kasaishindencho 1442 
053-434-4401 

82 Hamamatsu Kita ○         
Inter 

national 
  Hamamatsu-shi Nakaku Hirosawa 1-30-1 053-454-5548 

83 Hamamatsu Nishi ○             Hamamatsu-shi Nakaku Nishiibacho 3-1 053-454-4471 

84 
Hamamatsu Johoku 

Kogyo 
    ○         

Hamamatsu-shi Nakaku Sumiyoshi 

5-16-1 
053-471-8341 

85 Hamamatsu Syogyo   ○           Hamamatsu-shi Nakaku Fumiokacho 4-11 053-471-3351 

86 Hamamatsu Shiritsu ○         
Inter 

national 
  Hamamatsu-shi Nakaku Hirosawa 1-21-1 053-453-1105 

87 Hamamatsu Minami ○       ○     
Hamamatsu-shi Minamiku 

Yonezucho 961 
053-441-1486 

88 Hamamatsu Enoshima ○         Arts   
Hamamatsu-shi Minamiku 

Enoshimacho 630-1 
053-425-6020 

89 Hamamatsu Koto ○             
Hamamatsu-shi Nishiku 

Ohitomicho 3600 
053-485-0215 

90 Hamamatsu Konan ○         English   
Hamamatsu-shi Nishiku Magouricho 

3791-1 
053-592-1625 

91 Hamamatsu Ohiradai             ● Hamamatsu-shi Nishiku Ohiradai 4-25-1 053-482-1011 

92 Hamamatsu Kogyo     ○         Hamamatsu-shi Kitaku Hatsuoicho 1150 053-436-1101 

93 Hamana ○             
Hamamatsu-shi Hamakitaku 

Nishimisono 2939-1 
053-586-3155 

94 Hamakita Nishi ○             
Hamamatsu-shi Hamakitaku 

Shinpara 4175-1 
053-587-1135 

95 Inasa   
Industrial 

Technology       
Hamamatsu-shi Kitaku Inasacho 

kanasahi 1428 
053-542-0016 

96 Kiga ○ ○           
Hamamatsu-shi Kitaku Hosoecho 

Hirooka 1 
053-523-1035 

97 Mikkabi ○             
Hamamatsu-shi Kitaku Mikkabicho 

Tsuri 78-1 
053-525-0103 

98 Arai ○             Kosai-shi Araicho Uchiyama 2036 053-594-1515 

99 Kosai ○             Kosai-shi Washizu 1510-2 053-575-0511 
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【Part-time School】 ● mark shows Credit-based 

  School Name Regular Business Industry Address TEL 

1 Ito ○     Ito-shi Okairinomichi 1229-3 0557-36-2143 

2 Shimoda ○     Shimoda-shi Rendaiji 152 0558-22-3164 

3 Mishima Choryo ●     Mishima-shi Bunkyocho 1-3-93 055-986-2000 

4 Oyama ○     Sunto-gun Oyama-cho Takenoshita 369 0550-76-1188 

5 Numazu Kogyo     ○ Numazu-shi Shimokanuki yae 129-1 055-931-0343 

6 Fuji ○     Fuji-shi Matsumoto 17 0545-61-0100 

7 Fujinomiya Higashi ○     Fujinomiya-shi Koizumi 1234 0544-26-4177 

8 Shimizu Higashi ○     Shizuoka-shi shimizuku Akiyoshicho 5-10 0543-66-7030 

9 Shizuoka ○     Shizuoka-shi Aoiku Hasecho 66 054-245-0567 

10 Shizuoka Chuo ●     Shizuoka-shi Aoiku Johoku 2-29-1 054-209-2431 

11 Kagaku Gijyutsu     ○ Shizuoka-shi Aoiku Naganuma 500-1 054-267-1100 

12 Shizuoka Shiritsu ○     Shizuoka-shi Aoiku Chiyoda 3-1-1 054-245-0417 

13 Fujieda Higashi ○     Fujieda-shi Ten-nocho 1-7-1 054-641-1680 

14 Shimada Shogyo   ○   Shimada-shi Hontori 7-8707 0547-37-4167 

15 Haibara ○     Makinohara-shi Shizunami 850 0548-22-0380 

16 Iwata Minami ○     Iwata-shi Mitsuke 3084 0538-32-7286 

17 Hamamatsu Kita ○     Hamamatsu-shi Nakaku Hirosawa 1-30-1 053-454-5548 

18 Hamamatsu Kogyo    ○ Hamamatsu-shi Kitaku Hatsuoicho 1150 053-436-1101 

19 Hamana ○     
Hamamatsu-shi Hamakitaku Nishimisono 

2939-1 
053-586-3155 

20 Hamamatsu Ohiradai ●     Hamamatsu-shi Nishiku Ohiradai 4-25-1 053-482-1011 

21 Arai ○     Kosai-shi Araicho Uchiyama 2036 053-594-1515 

 

【Correspondence School】  

School Name Regular Campus Address TEL 

Shizuoka Chuo ● 

Central Campus Shizuoka-shi Aoiku Johoku 2-29-1 054-209-2431 

Eastern Campus 
Mishima-shi Bunkyocho 1-3-93 

(in Mishima choryo High School) 
055-928-5757 

Western Campus 
Kosai-shi Araicho Uchiyama 2036 

(in Arai High school) 
053-595-1300 
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Private High Schools in Shizuoka Prefecture 

 School Name Sex Regular Onother Address TEL 

1 Nihon University Mishima Coed ○   Mishima-shi Bunkyocho 2-31-145 055-988-3500 

2 Mishima Coed ○ 

Information 

Welfare 

services, 

Life science 

Sunto-gun Nagaizumi-cho Takehara 354 055-975-0080 

3 Kato Gakuen Gyoshu Coed ○   Numazu-shi Okanomiya Nakamiyo 1361-1 055-924-1900 

4 Hiryu Coed ○ Automotive Numazu-shi Higashikumado 491 055-921-0348 

5 Kato Gakuen Coed ○   Numazu-shi Ooka jiyugaoka 1979 0559-21-0347 

6 Numazu Chuo  Coed ○   Numazu-shi Sugizakicho 11-20 0559-21-0346 

7 Toyo Coed ○   Numazu-shi Takashimahoncho 8-52 055-921-0350 

8 Seikei Coed ○   Numazu-shi Numakitacho 2-9-12 055-921-5088 

9 
Fuji seishin jyosi gakuin 

(Fuji Sacred Heart) 
Girls ○  Susono-shi Momozono 198 055-992-0213 

10 Gotenba nishi Coed ○  Gotenba-shi Gumizawa 644 0550-89-2466 

11 Shizuokaken Fujimi Coed ○ Business Fuji-shi Heigakicho 1-1 0545-61-0250 

12 Seiryo Coed ○ 
English & 

Math 
Fujinomiya-shi Hoshiyama 1068 0544-24-4811 

13 Shimizu kokusai Coed ○ Information Shizuoka-shi Shimizuku Tenjin 1-4-1 0543-66-4155 

14 Shizuoka Salesio Coed ○ 
English & 

Math 
Shizuoka-shi Shimizuku Nakanogo 3-2-1 0543-45-2296 

15 Tokai University Shoyo Coed ○  Shizuoka-shi Shimizuku Orido 3-20-1 0543-34-0726 

16 Tokoha Gakuen Girls ○  Shizuoka-shi Aoiku Mizuochicho 1-30 054-245-5401 

17 Shizuoka Taisei Coed ○  Shizuoka-shi Aoiku Takajo 2-4-18 054-254-7334 

18 Shizuoka Eiwa Jogakuin Girls ○  Shizuoka-shi Aoiku Nishikusabukacho 8-1 054-254-7401 

19 Shizuoka Kita Coed ○ 
Math & 
Science 

International 

Shizuoka-shi Aoiku Sena 5-14-1 054-261-5801 

20 Tokoha Gakuen Tachibana Coed ○ 
English & 

Math 

Music 

Shizuoka-shi Aoiku Sena 2-1-1 054-261-2256 

21 Shizuoka Futaba Girls ○  Shizuoka-shi Aoiku Outemachi 10-71 054-255-0305 

22 Shizuoka Gakuen Coed  
Academic 

science 
Shizuoka-shi Surugaku Hijiri-isshiki 226-3 054-262-0191 

23 Shizuoka Seiko Gakuin  Boys ○  Shizuoka-shi Surugaku Oshika 1440 054-285-9136 

24 Johnan Shizuoka Coed  Business 
Shizuoka-shi Surugaku Minami 

yawatacho 1-1 
054-285-6156 

25 Shizuoka Joshi Girls ○ 

Business 

Home 

economics 

Welfare 

services 

Shizuoka-shi Surugaku Yahata 3-6-1 054-285-2274 

26 Yaizu Girls  General Yaizu-shi Nakaminato 1-1-8 054-628-7235 

27 Seisei Boys ○ 
Mechanical 

Electronic 
Fujieda-shi Ushio 87 054-641-6693 

28 Fujieda Meisei Coed ○ 
English & 

Math 
Fujieda-shi Oosu 2-2-1 054-635-8155 

29 Fujieda Junshin Girls ○ 
Food, 

Fine arts 
Fujieda-shi Maejima 2-3-1 054-635-1311 

30 Shimada Shosei Boys ○  Shimada-shi Ita 2075-1 0547-37-3116 

 School Name Sex Regular Onother Address TEL 
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31 
Kikugawa Nanryo 

(Kokusai Kaiyo Daiichi) 
Coed ○  Kikugawa-shi Kato 5442-5 0537-73-5141 

32 Tokoha Gakuen Kikugawa Coed ○ Fine arts Kikugawa-shi Hansei 1550 0537-35-3171 

33 Iwata higashi Coed ○ 
English & 

Math 
Iwata-shi Mitsuke 180-5 0538-32-6118 

34 Seien Joshi Gakuen Girls ○  Hamamatsu-shi Nakaku Sato 3-20-1 053-461-0374 

35 
Hamamatsu Shugakusya 

(Akutagakuen) 
Coed ○ 

Business 

Welfare 

services 

Hamamatsu-shi Nakaku Mukoujyuku 

2-20-1 
053-461-7356 

36 Hamamatsu Gakugei Coed ○ Fine arts 
Hamamatsu-shi Nakaku 

Shimoikekawacho 34-3 
053-471-5336 

37 
Hamamatsu Gakuin 

(Kosei) 
Coed ○   

Hamamatsu-shi Nakaku Takabayashi 

1-17-2 
053-471-4136 

38 Hamamatsu Kaiseikan Coed ○   
Hamamatsu-shi Nakaku Matsushirocho 

207-2 
053-456-7111 

39 Oisca Coed ○   Hamamatsu-shi Nishiku Wajicho 5835 053-486-3011 

40 Hamamatsu Nittai Coed ○   
Hamamatsu-shi Higashiku Handacho 

3-30-1 
053-434-0632 

41 Hamamatsu Uminohoshi Girls ○  Hamamatsu-shi Nakaku Shijimizuka 3-14-1 053-454-5376 

42 Seirei Christopher Coed ○ English Hamamatsu-shi Kitaku Mikatabaracho 3453 053-436-5313 

43 Hamamatsu Keiyo Coed  Information Hamamatsu-shi Kitaku Miyukicho 421 053-420-0431 
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この高校進学ガイドブックは、多くの方々のご協力により作成しました。 

翻訳をしてくださった方々をはじめ、ご協力くださった方々に、 

心より感謝とお礼を申し上げます。 
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