
 

 

PENGENALAN LINUS

Pada tahun 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

penambahbaikan. Program tersebut khabarnya dikenali sebagai Program 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

kerana khabarnya dalam peringkat terakhir sebelum guru

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Kementerian Pendidikan bertujuan melahirkan warga Malaysia yang celik 3M.

 

RASIONAL PROGR

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:

1.

2.

3.

4.

 

STRATE

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

bagi setiap tahun, iaitu: 

i. 

ii. 

iii. 

Semua m

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 

BM, Matematik dan Pemulihan.

 

PENGENALAN LINUS

Pada tahun 2009 merupakan tahun terakhir Program KIA2M. Khabarnya program yang 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

penambahbaikan. Program tersebut khabarnya dikenali sebagai Program 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

erana khabarnya dalam peringkat terakhir sebelum guru

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Kementerian Pendidikan bertujuan melahirkan warga Malaysia yang celik 3M.

RASIONAL PROGR

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:

1. Program KIA2M untuk murid Ta

2. Program Pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru 

pemulihan khas

3. Program Pemulihan Asas Kemahiran 

untuk muri

4. PROTIM selepas UPSR.

STRATEGI PELAKSANAAN LINUS DI SEKOLAH

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

bagi setiap tahun, iaitu: 

 Saringan 1

 Saringan 2

 Saringan 3

Semua murid Tahun 1 akan menduduki saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan 

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 

BM, Matematik dan Pemulihan.

PENGENALAN LINUS

2009 merupakan tahun terakhir Program KIA2M. Khabarnya program yang 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

penambahbaikan. Program tersebut khabarnya dikenali sebagai Program 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

erana khabarnya dalam peringkat terakhir sebelum guru

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Kementerian Pendidikan bertujuan melahirkan warga Malaysia yang celik 3M.

RASIONAL PROGR

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:

Program KIA2M untuk murid Ta

Program Pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru 

pemulihan khas di sekolah masing

Program Pemulihan Asas Kemahiran 

untuk murid Tahap 2.

PROTIM selepas UPSR.

GI PELAKSANAAN LINUS DI SEKOLAH

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

bagi setiap tahun, iaitu:  

Saringan 1 (Mac); 

Saringan 2 (Jun); dan 

Saringan 3 (September).

urid Tahun 1 akan menduduki saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan 

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 

BM, Matematik dan Pemulihan.

PENGENALAN LINUS 

2009 merupakan tahun terakhir Program KIA2M. Khabarnya program yang 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

penambahbaikan. Program tersebut khabarnya dikenali sebagai Program 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

erana khabarnya dalam peringkat terakhir sebelum guru

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Kementerian Pendidikan bertujuan melahirkan warga Malaysia yang celik 3M.

RASIONAL PROGRAM LINUS

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:

Program KIA2M untuk murid Ta

Program Pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru 

di sekolah masing

Program Pemulihan Asas Kemahiran 

Tahap 2. 

PROTIM selepas UPSR. 

GI PELAKSANAAN LINUS DI SEKOLAH

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

dan  

(September). 

urid Tahun 1 akan menduduki saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan 

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 

BM, Matematik dan Pemulihan. 

2009 merupakan tahun terakhir Program KIA2M. Khabarnya program yang 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

penambahbaikan. Program tersebut khabarnya dikenali sebagai Program 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

erana khabarnya dalam peringkat terakhir sebelum guru

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Kementerian Pendidikan bertujuan melahirkan warga Malaysia yang celik 3M.

AM LINUS 

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:

Program KIA2M untuk murid Tahun 1 yang mula dilaksanakan pada tahun 2006.

Program Pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru 

di sekolah masing-masing.

Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira(PROTIM) 

GI PELAKSANAAN LINUS DI SEKOLAH

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

urid Tahun 1 akan menduduki saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan 

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 

2009 merupakan tahun terakhir Program KIA2M. Khabarnya program yang 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

penambahbaikan. Program tersebut khabarnya dikenali sebagai Program 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

erana khabarnya dalam peringkat terakhir sebelum guru-guru yang terlibat diberi kursus 

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Kementerian Pendidikan bertujuan melahirkan warga Malaysia yang celik 3M.

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:

hun 1 yang mula dilaksanakan pada tahun 2006.

Program Pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru 

masing. 

Membaca, Menulis dan Mengira(PROTIM) 

GI PELAKSANAAN LINUS DI SEKOLAH

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

urid Tahun 1 akan menduduki saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan 

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 

2009 merupakan tahun terakhir Program KIA2M. Khabarnya program yang 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

penambahbaikan. Program tersebut khabarnya dikenali sebagai Program 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

guru yang terlibat diberi kursus 

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Kementerian Pendidikan bertujuan melahirkan warga Malaysia yang celik 3M.

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya: 

hun 1 yang mula dilaksanakan pada tahun 2006.

Program Pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru 

Membaca, Menulis dan Mengira(PROTIM) 

GI PELAKSANAAN LINUS DI SEKOLAH

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

urid Tahun 1 akan menduduki saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan 

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 

2009 merupakan tahun terakhir Program KIA2M. Khabarnya program yang 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

penambahbaikan. Program tersebut khabarnya dikenali sebagai Program Literasi dan 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

guru yang terlibat diberi kursus 

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Kementerian Pendidikan bertujuan melahirkan warga Malaysia yang celik 3M. 

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

hun 1 yang mula dilaksanakan pada tahun 2006.

Program Pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru 

Membaca, Menulis dan Mengira(PROTIM) 

GI PELAKSANAAN LINUS DI SEKOLAH 

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

urid Tahun 1 akan menduduki saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan 

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 

2009 merupakan tahun terakhir Program KIA2M. Khabarnya program yang 

telah dilaksanakan selama enam tahun itu akan diganti dengan program baru sebagai 

Literasi dan 

Numerasi ( LINUS ) yang menekankankan satu lagi bidang teras pendidikan iaitu mengira. 

Di bawah Program KIA2M, hanya asas membaca dan menulis menjadi teras kepada 

program. Bagaimana bentuk dan kurikulum yang akan dilaksanakan belum diketahui 

guru yang terlibat diberi kursus 

dan pendedahan. Program ini adalah rentetan daripada hasrat Perdana Menteri dan 

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum 

menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun 

hun 1 yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. 

Program Pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru 

Membaca, Menulis dan Mengira(PROTIM) 

Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua sekolah. Terdapat tiga peringkat saringan 

urid Tahun 1 akan menduduki saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan 

kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Program ini dikendalikan oleh guru 



APAKAH MAKSUD PROGRAM LINUS 

Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan). 

Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi. 

Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada 

(KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010menguasai asas membaca, menulis 

dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011. 

 

DEFINISI LITERASI 

Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. 

 

KEMAHIRAN ASAS LITERASI 

TAHUN 1 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan 

ayat mudah. 

TAHUN 2 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan 

ayat mudah menggunakan kata sendi. 

TAHUN 3 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan 

ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan. 

 

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN 

LITERASI  

i. Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. 

ii. Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. 

iii. Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. 

iv. Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. 

v. Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. 

vi. Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku 

kata tertutup ‘ng’. 

vii. Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi 

diftong. 

viii. Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal 

berganding. 

ix. Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan 

bergabung. 



x. Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan 

awalan dan akhiran. 

xi. Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. 

xii. Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan 

bahan rangsangan. 

 

 

DEFINISI NUMERASI  

Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang 

mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan 

harian.  

 

 

KEMAHIRAN ASAS NUMERASI 

 

TAHUN 1 

� Kemahiran: Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 50. 

� Operasi asas: Faham fakta asas tambah dan tolak 

� Aplikasi: Mengira wang hingga RM 10, memahami masa dan ukuran asas 

 

TAHUN 2 

� Kemahiran: Membaca, menulis dan mengira turutan nombor hingga 100 

� Operasi Asas: Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi 

� Aplikasi: Mengira wang hingga RM 50, memahami waktu dalam jam dan 

mengukur panjang/pendek objek 

 

TAHUN 3 

� Kemahiran: Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 

1000. 

� Operasi asas: Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi 

� Aplikasi: Mengira wang hingga RM 100, memahami waktu dalam jam dan minit 

serta mengukur objek dalam unit piawai 

  



12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI 

i. Konstruk 1: Keupayaan pra nombor dan mengenal angka. 

ii. Konstruk 2: Keupayaan membilang. 

iii. Konstruk 3: Keupayaan memahami nilai nombor. 

iv. Konstruk 4: Keupayaan membuat seriasi. 

v. Konstruk 5: Keupayaan mengenal mata wang Malaysia. 

vi. Konstruk 6: Keupayaan menyatakan waktu. 

vii. Konstruk 7: Keupayaan mengendalikan operasi asas. 

viii. Konstruk 8: Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang 

Malaysia. 

ix. Konstruk 9: Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu. 

x. Konstruk 10: Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan 

sebaliknya. 

xi. Konstruk 11: Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam 

kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. 

xii. Konstruk 12: Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam 

kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Melahirkankan pelajar yang cemerlang, berilmu, berakhlak 

mulia,berdisiplin dan bertanggungjawab selaras dengan penerapan 

nilai-nilai murni dan menepati matlamat falsafah pendidikan 

kebangsaan dan wawasan 2020. 

 

 

 

1. Menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam bidang  akademik 

dan kokurikulum. 

2. Memupuk semangat kekeluargaan dan budaya penyayang. 

3. Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. 

4. Menjadikan sekolah dalam taman. 

 

 

 

 

“Ilmu Pelita Hidup” 

 

  

  

VISI 

MISI 

MOTO 



Latar Belakang LINUS SK Bulu Silou, Keningau. 

1.0 Kekuatan. 

i. 100% guru-guru LINUS adalah terlatih. 

ii. Sebahagian besar guru yang mengajar Bahasa Melayu dan Matematik adalah 

guru opsyen     dengan pengkhususan bidang Bahasa Melayu dan Matematik. 

iii. Guru-guru LINUS adalah gabungan guru berpengalaman dan muda. 

iv. Majoriti guru-guru LINUS adalah guru wanita dan penyayang. 

v. Guru-guru LINUS bersemangat tinggi. 

vi. Mempunyai seorang guru pemulihan. 

 

1.1 Kekurangan/Kelemahan/Halangan. 

i. Bilangan murid LINUS yang ramai. 

ii. Kekurangan bahan ABM yang benar-benar efisyen/benar-benar membantu atau 

bersesuaian. 

iii. Ramai murid tidak mempunyai asas literasi dan numerasi yang kukuh 

menyebabkan P&P ulangan terpaksa dijalankan. 

iv. Murid-murid LINUS tidak matang dan mudah lupa kemahiran yang telah 

diajar. 

 

1.2 Peluang.  

i. Majoriti guru-guru berkemahiran dan kreatif. 

ii. Majoriti murid mempunyai latar belakang keluarga yang baik. 

iii. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak pentadbiran. 

iv. Sokongan daripada Fasi LINUS Daerah, PPD dengan JPN. 

v. Kerjasama PIBG. 

 

1.3 Matlamat Perancangan Strategik. 

i. Meningkatkan penguasan kemahiran asas literasi dan numerasi murid-murid. 

ii. Meningkatkan pembelajaran dan pengajaran literasi dan numerasi di dalam 

kelas. 

iii. Meningkatkan penguasaan ilmu dalam literasi dan numerasi. 



1.4 Objektif. 

i. Peratus murid yang menguasai kemahiran literasi dan numerasi meningkat 

tahun ke tahun. 

ii. Semua murid dapat menguasai kemahiran asas literasi. 

iii. Semua murid dapat menguasai empat kemahiran asas matemtik iaitu tambah, 

tolak, darab dan bahagi. 

iv. Sasaran 100% murid Tahun 3 pada tahun 2012 menguasai kemahiran literasi 

dan numerasi. 

 

1.5 Kumpulan Sasaran. 

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu dan Matematik. 

Murid   : Tahun 1  2010 

     Tahun 1 & 2      2011 

     Tahun 1, 2 & 3    2012 

 

1.6 Jangka Masa. 

2010 – 2012. 

  



 

 

 

  

 

SARINGAN 1 & 4  : 27 FEB – 31 MAC (MEMBACA DAN LISAN) 

 

        3 APRIL – 8 APRIL (MENULIS) 

 

        11 APRIL – 22 APRIL (DATA) 

 

 

 

SARINGAN 2 & 5  : 19 JUN – 22 JULAI (MEMBACA DAN LISAN) 

 

         24 JULAI – 29 JULAI (MENULIS) 

 

        1 OGOS – 12 OGOS (DATA) 

 

 

 

SARINGAN 3 & 6 : 2 OKT – 21 OKT (MEMBACA DAN LISAN) 

 

       30 OKT – 4 NOV (MENULIS) 

 

        7 NOV – 11 NOV (DATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIKH SARINGAN 



 

 

 SASARAN KPI LINUS KPM 2011 

 
 

 

 

TAHUN 1/KOHORD  2 

 

SARINGAN LITERASI NUMERASI 

SARINGAN  1 80% 80% 

SARINGAN  2 90% 90% 

SARINGAN  3 95% 95% 

 

 

 

 

TAHUN 2/KOHORD 1 

 

 

SARINGAN LITERASI NUMERASI 

SARINGAN  4 90% 95% 

SARINGAN  5 95% 98% 

SARINGAN  6 100% 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 PENCAPAIAN SARINGAN 1 & 4, 2011   

 

 

 
TAHUN : 1 

 

KOHORD : 2 

 

SARINGAN : 1 

 

JUMLAH MURID LITERASI NUMERASI 

54 44.4% 59.2% 

 

 

TAHUN : 2 

 

KOHORD : 1 

 

SARINGAN : 4 

 

JUMLAH MURID LITERASI NUMERASI 

54 66.6% 92.5% 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      PENYELIA PETANG 

       Pn. Rosnani Minal 

SETIAUSAHA  

    AJK KERJA 

LITERASI. 

1. Pn. Nurinah Sagudou (Thn.1) 

2. Pn. Susan Anak Liap (Thn.2) 

 

NUMERASI. 

1. Pn. Rafidah Sius (Thn.1) 

2. Pn. Vornica A.Aboi (Thn.2) 

 

AJK 

1.Ketua Panitia BM & M3 

2.Guru Pemulihan 

3.Guru Bimbingan & Kaunseling 

4.Guru-guru BM & M3 Thn.1& 

 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA LINUS SEKOLAH 2011. 

 
 

           PENGERUSI 

 Pn.Suriaty Ramat (GB) 

 

 

 

            TIMB. PENGERUSI 

 

 

 

             PEN. KANAN 1 

         En. Petrus G.Kampios 

 

 

 

       Pn.Nurinah Sagudou(BM)        Pn.Rafidah Sius (M3)

   

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


