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SURAT PERNYATAAN
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Kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama / Wali dari :
Pekerjaan :
Alamat / No Hp :

Menyatakan :
1. Bahwa pada dasarnya pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua/walinya.
2. Bahwa keikutsertaan anak kami dalam pendididkan dasar di SDIT Harapan Umat merupakan

tanggung jawab kami dengan segala konsekwensinya atas kewajiban yang dibebankan kepada
kami.

3. Bersedia menjalankan ketentuan serta mematuhi Tata Tertib yang telah ditetapkan di SDIT
Harapan Umat

4. Bersedia membimbing dan mendukung proses belajar dan perkembangan anak
5. Bersedia menciptakan lingkungan yang kondusif dalam keluarga agar anak tumbuh kembang

dengan baik menjadi pribadi yang shalih/shalihah
6. Bekerjasama dalam mewujudkan tercapainya jaminan kualitas/ Standar Kompetensi lulusan (SKL)

SDIT Harapan Umat
7. Tidak keberatan menerima sanksi atas kelalaian kewajiban yang harus kami lakukan sesuai

dengan ketentuan tata tertib yang berlaku
8. Bersedia mengikuti forum paguyuban kelas, parenting skill, kajian Islam serta kegiatan lain

yang diadakan oleh SDIT Harapan Umat
9. Memenuhi dengan sebaik-baiknya segala kewajiban yang telah ditetapkan, berkenaan dengan

administrasi keuangan serta kewajiban bulanan dan lain-lain
Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Jember,…………………………………………........
Orang Tua/Wali

………………………………………………………..
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Orang Tua :

Nama Siswa :

Menyatakan bahwa :

1. Saya memahami bahwa SDIT Harapan Umat bukan sekolah inklusi sehingga tidak memiliki

sarana dan prasarana maupun SDM sebagaimana di sekolah inklusi

2. Ananda bukan merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK).

3. Apabila pihak sekolah di kemudian hari mendapati bahwa ananda ternyata termasuk ABK maka

saya menerima kebijakan yang diberikan sekolah

Demikian, surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Jember,…………………………………………........
Orang Tua/Wali

………………………………………………………..


