PERSYARATAN UMUM MASUK
ASRAMA PUTRI COR JESU
TAHUN AJARAN 2018-2019

1. Dari keluarga harmonis
2. - Nilai semua tuntas
- Kepribadian minimal B
3. Mau mentaati peraturan / tata tertib Asrama.
4. Pilihan bebas anak sendiri ( tidak dipaksa ).
5. Wawancara dengan anak dan orang tua
sebelum masuk asrama.

KETENTUAN - KETENTUAN UMUM
1. Pada saat Asramawati masuk Asrama, sebagian uang pangkal dan Asrama bulan Juli harus lunas
terlebih dahulu. Untuk uang Asrama perbulan, pembayaran paling lambat tanggal 10 dalam bulan
yang bersangkutan. Jika tidak ada pemberitahuan maka akan dikenakan denda Rp 1000,- / hari dan
akan dipakai untuk kegiatan sosial Asrama.
2. Dalam masa liburan, administrasi asrama tetap dikenakan sepenuhnya. Bagi kelas III administrasi
asrama tetap dibayar setahun penuh (12 bulan ).
3. Bagi asramawati yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena berbagai alasan tertentu
diwajibkan membayar uang asrama selama 2 bulan kedepan.
4. Bagi asramawati yang tidak naik kelas / tidak lulus tidak diperkenankan tinggal di Asrama lagi,
kecuali ada pertimbangan khusus dari pihak Asrama.
5. Membawa pakaian ( dalam maupun luar secukupnya sesuai dengan kapasitas lemari yang tersedia.
6. Membawa selimut , handuk dan gantungan pakaian secukupnya.
7. Membawa seprei dan sarung bantal ( masing-masing 2 pasang ) seprei ukuran 2,25 x 1,50 m.
Sarung bantal ukuran 45 x 65 cm.
8. Membawa peralatan mandi, cuci dan gayung
9. Alat hias dikamar secukupnya dan tidak diperkenankan menggunakan alat hias yang mahal.
10. Membawa sepatu secukupnya, maksimal 3 pasang.
11. Anak-anak membawa HP cukup satu.
12. Hari Senin- Jumat tidak memegang HP, semua HP kumpul di kantor dengan tas dan cas masingmasing. Hari Sabtu HP di pegang mulai jam 10.00 – 22.00, sedangkan hari minggu di pegang mulai
jam 09.00 – 13.00
13. Anak-anak boleh membawa alat-alat elektronik ( Laptop, Seterika, ) dan harus mematuhi Peraturan
penggunaannya.terutama sebagai pendukung keberhasilan belajar serta perkembangan kepribadian.
14. Rangkaian peraturan asrama wajib ditaati. Bila ada bagian yang dilalaikan maka dapat dikenakan
sanksi alpa ke sekolah. Segala kegiatan Intra maupun Ekstra disekolah wajib disampaikan kepada
pihak sarama
15. Anak tidak di perkenankan untuk merayakan Ulang Tahun di luar kecuali bersama Orang Tua dan
atas persetujuan pihak asrama.

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN
ASRAMA PUTRI COR JESU
TAHUN AJARAN 2019/2020
=====================================================================
1. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pendaftaran terlampir secara lengkap dan jelas.
Dikembalikan dan dilengkapi :
a. Formulir Pendaftaran yang sudah diisi
b. Bukti transfer uang formulir pendaftaran
c. Fotocopy rapor SD, lengkap dengan halaman data pribadi dan cover yang telah dilegalisir (1
set )
d. Fotocopy rapor SMP kelas VII – IX semester I, lengkap dengan halaman data pribadi dan cover
yang telah dilegalisir (1 set )
e. Fotocopy Akte Kelahiran (1 lembar)
f. Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar)
g. Fotocopy KTP orang tua (ayah dan ibu) (1 lembar)
h. Fotocopy KTP Wali Murid (1 lembar)
i. Fotocopy surat bukti kewarganegaraan (1 lembar)
j. Fotocopy surat baptis bagi yang beragama Katolik atau Kristen (1 lembar)
k. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal
l. Pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dan 4 x 6 sebanyak 1 lembar
m. Surat keterangan kesehatan dari dokter

2. Biaya – biaya tersebut dapat dikirim melalui rekening Asrama:
Dengan No Rekening 144.00.148.29011 An. Yayasan Dhira Bakti, Bank Mandiri
Cab. Malang.
( Mohon slip pengiriman di fax Asrama ke no. 0341-350881 / atau informasikan
kepada pihak asrama bahwa yang bersangkutan telah mengirimkan uang. )
3. Apabila calon asramawati yang telah melengkapi persyaratan tersebut diatas ternyata
tidak diterima di SMP atau SMA Cor Jesu, maka uang akan dikembalikan kecuali uang
formulir, dan Pesan Tempat, tetapi bagi asramawati yang mengundurkan diri atas
permintaan sendiri wajib membayar uang asrama 3 bulan kedepan, dan uang yang telah
di bayar tidak dapat di kembalikan.
4. Formulir yang telah di isi dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas
harap segera dikirim paling lambat bulan Mei 2017 ke alamat:
Asrama Putri Cor Jesu Jln. J.A Suprapto No 55 Malang, Tromol Pos 65112, Jawa Timur.
Sr. Yosefina Ule, OSU,.No.HP : 08124067544

