FORMULIR PENDAFTARAN
ASRAMA PUTRI COR JESU
Tahun Pelajaran 2019-2020

I. DATA CALON ASRAMAWATI
1. Nama lengkap
: ……………………………………
2. Nama pangilan
: ……………………………………
3. Tempat /Tgl.Lahir
: ……………………………………
4. Agama
: ……………………………………
5. Kewarganegaraan
: ……………………………………
6. Anak ke: ……………………………………
7. Jumlah sdr. Kandung
: ……………………………………
8. Penyakit yang diderita
: ……………………………………
II. DATA ORANG TUA
AYAH
1. Nama
2. Tempat/Tgl.Lahir
3. Agama
4. Alamat & No.Telp
5. Pendidikan terakhir
6. Pekerjaan / Jabatan
7. Penghasilan per bulan
IBU
1. Nama
2. Tempat/Tgl Lahir
3. Agama
4. Alamat dan No.Telp
5. Pendidikan terakhir
6. Penghasilan per bulan

:
:
:
:
:
:
:

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

:
:
:
:
:
:

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

III. IJIN MENGINAP HANYA PADA ALAMAT DIBAWAH INI :
1. Nama
Hubungan keluarga
Alamat dan No. Telp.

: …………………………………….
: …………………………………….
: …………………………………….

2. Nama
Hubungan keluarga
Alamat dan No. Telp.

: …………………………………….
: …………………………………….
: …………………………………….

Mengetahui Orang tua/Wali

…………………..

Malang,………….....

…………………

SURAT PERNYATAAN DARI ORANG TUA
Yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nama orang tua
Agama
Pekerjaan
Alamat dan No. Telp.

:
:
:
:

Nama Calon Asramawati
Agama
Asal sekolah

: ………………………………………….
: ………………………………………….
: ………………………………………….

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Membuat pernyataan sebagai berikut :
1. Setuju bahwa tindakan akan diambil terhadap anak kami bila ia tidak memenuhi peraturan asrama.
2. Setuju anak kami dikeluarkan dari asrama apabila :
a. Mempunyai kebiasaan buruk mengambil milik orang lain, mencuri, miras, miras, merokok,
berkelahi, sering meminjam uang, tidak jujur, tidak dapat menyesuaikan diri dengan temanteman, egois, sering memakai kata – kata kotor, sering sakit.
b. Terbukti terlibat sebagai pengguna maupun pengedar obat-obat terlarang.
c. Menginap diluar asrama (pada keluarga yang bukan famili), camping dan menghadiri pesta
malam.
d. Mengadakan kegiatan-kegiatan diluar asrama/didalam asrama tanpa ijin khusus dari pihak
asrama atau pihak sekolah.
3. Setuju untuk membayar uang asrama tambahan 2 (dua) bulan penuh bila anak kami mengundurkan
diri dari asrama dengan berbagai alasan.
4. Bersedia menjemput anak kami segera sesudah ia dinyatakan keluar dari asrama dengan jangka
waktu 3 – 5 hari.

Malang, ……………….....
Calon Asramawati

………………….

Orang tua/Wali

………………

SURAT PERNYATAAN CALON ASRAMAWATI
1. Dari siapa anda mengetahui Asrama Cor Jesu ?
…………………………………………………………………………….
2. Atas kemauan siapa Anda ingin tinggal di asrama ?
……………………………………………………………………………..
3. Coba jelaskan mengapa Anda ingin tinggal di asrama ?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
4. Saya bersedia menerima pendidikan di Asrama Putri Cor Jesu dengan disiplin dan tanggung jawab
sesuai dengan peraturan yang di berikan.
5. Saya bersedia menerima resiko, atas kesalahan yang saya lakukan/perbuatan yang melanggar
peraturan Asrama.
6. Saya akan bersikap terbuka terhadap pimpinan asrama/wakil apabila mengalami kesulitan.
7. Saya bersedia menerima tindakan dari asrama apabila saya :
a. Sering bertengkar dan bersikap egois.
b. Bergaul dengan pemuda secara sembunyi-sembunyi.
c. Mengambil barang milik orang lain.
d. Merusak barang milik asrama.
e. Tidur / makan diluar tanpa pamit.
f. Meminjam uang, pakaian dan sebagainya dengan tidak bertanggung jawab.
g. Sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama.
h. Sering pergi tanpa ijin terlebih dahulu.
i. Bersikap tidak jujur, tidak menghargai dan berani terhadap pimpinan atau wakilnya.
j. Tidak sepenuh hati mengikuti peraturan asrama.
k. Saya bersedia dikeluarkan apabila ternyata pihak asrama menemukan barang bukti curian berupa
apapun baik dikamar, dilaci ruang belajar maupun loker buku saya.
Pihak asrama tidak memperhatikan alasan apapun termasuk fitnah atau rekayasa dari teman.

Mengetahui Orang tua/Wali

Malang, ………………......
Calon Asramawati

…………………………..

…………………………….

