SURAT PERNYATAAN KERJA SAMA
Kami, yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama Ayah

:

Nama Ibu

:

Orang Tua / Wali dari :
Kami Setuju dengan pernyataan di bawah ini :
1. Kami mempercayakan anak kami sepenuhnya untuk dididik di Sekolah Papua Kasih, dan kami
mengerti bahwa pengajar dan pendidik akan menggunakan metode dan kurikulum pendidikan yang
sesuai dengan standar nasional dan nilai-nilai kekristenan; kami mendukung seluruh proses kegiatan
belajar dan program sekolah tersebut untuk anak kami.
2. Kami akan membantu anak kami untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di
Sekolah Papua Kasih, dan menyetujui untuk memberi wewenang pada sekolah melakukan tindakan
disiplin yang bijaksana dan layak.
3. Kami akan memenuhi semua tuntutan adminsitrasi Sekolah Papua Kasih di bawah ini :
a. Melunasi Uang Pendaftaran sebelum Tahun Pelajaran Baru dimulai atau pada waktu yang telah
disepakati.
b. Melunasi Uang Sekolah (SPP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
c. Bila kami belum melunasi uang sekolah selama 3 bulan dan tidak ada pemberitahuan kepada
pihak sekolah, maka anak kami tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah.
d. Memahami bahwa sekolah tidak dapat mengembalikan biaya pendaftaran atau uang sekolah.
e. Bila kami belum memiliki Akte Kelahiran anak kami, maka kami bersedia mengurus dan
menyerahkannya paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak awal masuk sekolah agar bisa
masuk dalam data Dapodik.
4. Kami bersedia bekerja sama dengan Sekolah Papua Kasih dalam hal-hal berikut :
a. Apabila ada masalah atau pertanyaan, kami tidak akan bersikap dan melakukan tindakan yang
negatif terhadap pihak Yayasan, Kepala Sekolah, Guru-guru, dan seluruh Karyawan Sekolah
Papua Kasih; kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut dengan sikap yang baik dan
sopan.
b. Memenuhi setiap undangan pertemuan yang diadakan oleh pihak Sekolah Papua Kasih,
khususnya Parent’s Meeting, pembagian hasil belajar anak, dan undangan pertemuan khusus
lainnya dari pihak sekolah.
c. Mendukung program kerja sama orang tua dan sekolah sesuai dengan kemampuan atau
kesanggupan kami demi tercapainya upaya pendidikan yang diemban oleh pihak sekolah.
d. Membentuk dan membangun suasana kekeluargaan dan kerja sama di lingkungan sekolah.
5. Kami memberikan kepercayaan kepada pihak Sekolah Papua Kasih untuk membantu kami
mengatasi hal-hal yang bersifat darurat, sekolah dapat mengambil tindakan, antara lain :
a. Menghubungi orang tua di rumah atau di tempat kerja.
b. Menghubungi dokter atau rumah sakit terdekat.
c. Segala biaya pengobatan yang muncul menjadi tanggung jawab orang tua.
Tanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa kami telah membaca dan setuju dengan Surat Pernyataan
Kerja Sama ini.

Jayapura,

2021

Orang Tua
Tempel
Meterai Rp
10.000,-

Ayah

Ibu

Catatan : Tanda tangan harus mengenai meterai

