
 

 

FIS BABY CLASS 
 

Usia 0-3 tahun adalah masa keemasan bayi dimana perkembangan otaknya mencapai lebih dari 
satu juta neuron setiap detiknya. Dengan memberikan stimulasi yang tepat maka otak bayi akan 
berkembang secara optimal sesuai tahapan usianya. Kunci dari keberhasilan mengajar anak balita 
adalah dengan membangun kondisi dan suasana hati yang menyenangkan bagi anak secara 
berkelanjutan dan konsisten. “The brain grows by use” (Glenn Doman). Stimulasi yang dilakukan 
melalui kegiatan yang menyenangkan seperti; baby gym, mendengarkan musik, bermain warna, 
bermain air, bercerita, flash card serta kegiatan mobilitas untuk menguatkan gross motor dapat 
membantu anak memaksimalkan perkembangan otak serta perkembangan fisiknya. Melalui 
kegiatan yang ada di Baby Class, FIS memberikan banyak kesempatan untuk pertumbuhan dan 
perkembangan otak anak mulai dari usia yang sangat dini. 

Tujuan Program 
Menstimulasi bayi agar dapat mengembangkan kemampuan visual, pendengaran, perabaan, 
gerak, bahasa serta keterampilan manual sesuai dengan perkembangan otak yang sesuai dengan 
tahapan usianya.  

Program Bayi FIS 
 Baby TWEET Baby BOOM Baby GENIUS 
Usia 3-11bulan 12-18 bulan 19-23 bulan 

Durasi 4x per minggu 
Senin - Kamis 

4x per minggu 
Senin - Kamis 

5x per minggu 
Senin - Jumat 

Jam belajar 09.00 – 10.00 10.30 – 11.30 07.30 – 08.30 

Target Perkembangan 

Mengembangkan 
kemampuan gerak 
anak yang 
mendukung 
perkembangan 
otaknya 

Mengembangkan 
kemampuan visual 
serta bahasa anak 
(baik pasif maupun 
aktif) melalui 
pengayaan kosakata 

Mengembangkan 
semua kemampuan 
yang dimiliki anak 
serta 
mempersiapkannya  
untuk memasuki kelas 
Toddler 

Biaya: 1. Registration 
Fee 

    2. SCF/bulan 

Rp 500.000,00 
Rp 800.000,00/bulan 

Rp 500.000,00 
Rp 800.000,00/bulan 

Rp 500.000,00 
Rp 800.000,00/bulan 

 
Aturan Belajar 
• Orang tua diwajibkan menemani putra/putrinya untuk memaksimalkan program pembelajaran 

di sekolah. 
• Hanya ada satu pendamping di ruang kelas.  
• Datang ke sekolah tepat waktu. 
• Memberitahukan kepada pihak sekolah apabila putra/putrinya berhalangan hadir. 
• Mengkomunikasikan perkembangan putra/putrinya dengan pihak sekolah secara teratur. 
 
Laporan Perkembangan  
Orang tua akan menerima Laporan Perkembangan Siswa setiap akhir bulan.  

Aturan Kenaikan Kelas 
Kenaikan serta perpindahan kelas dari Baby TWEET ke Baby BOOM maupun Baby GENIUS 
berdasarkan hasil observasi dan rekomendasi dari guru kelas. 

Sistem Pembayaran 
• Registration Fee dibayarkan sekali sebelum menjadi siswa Baby Class dan SCF dibayarkan 

setiap bulan selama menjadi siswa Baby Class. Pembayaran SCF paling lambat tanggal 5 
setiap bulannya. 

• Jika pembayaran dilakukan melalui transfer bank, bukti transfer harus diserahkan ke bagian 
keuangan FIS untuk ditukar dengan kwitansi. 



 

 

Bukti transfer pembayaran dapat diinformasikan melalui nomer telepon 081282735283. 
Pembayaran antar bank melalui No. Rekening BCA 392.018.9988 a/n PT. FOKUS EDUKASI 
INTERNASIONAL   
 

Contact Person: 
Anastasia Risna 
Focus Independent School 
Jl. KS. Tubun No. 27 Surakarta, Telp. (0271) 725257, 725258, 725259 


