TATA TERTIB
MASA BELAJAR JARAK JAUH
SEKOLAH KEMBANG
Kelompok Bermain
Taman Kanak-Kanak
Sekolah Dasar

Tata Tertib ini berlaku selama masa pembelajaran dari rumah,
hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.

RUTINITAS SEKOLAH
Hari dan Jam Sekolah
Anak-anak tetap bersekolah hari Senin sampai Jumat. Kegiatan belajar sesuai
panduan belajar yang dikirim guru setiap hari Jumat.
Sekolah Kembang menyediakan kelas-kelas pilihan yang dikelola oleh Bidang
Kerja Sekolah Kembang dan Club Kembang. Anak-anak dapat mengikuti
kelas-kelas pilihan ini sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Jam Operasional Sekolah

Jam Operasional Sekolah adalah pukul 09.00 sampai 16.00.
Sekolah Kembang tidak melakukan kegiatan belajar maupun menerima tamu
(dinas/pribadi) di lingkungan sekolah hingga waktu yang ditentukan kemudian.
Pemberian informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan belajar
maupun kegiatan sekolah dapat dilakukan melalui telepon dan surel.

Kedatangan & Keterlambatan
Anak-anak dan orang tua wajib mengikuti kelas atau pertemuan tepat waktu.
Silakan hadir paling lambat 5 menit sebelum acara dimulai.
Informasi mengenai tautan dan jadwal pertemuan akan selalu dikirimkan melalui
surel kepada anak-anak atau orang tua.

Kehadiran
Selama belajar dari rumah, Sekolah tidak akan melakukan perhitungan kehadiran
murid.

Kalender Akademis
Kalender Akademis akan memuat kegiatan sekolah sepanjang tahun. Orangtua
akan mendapatkan Kalender Akademis yang dikirim oleh wali kelas melalui surel
di awal tahun ajaran.
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Pendidikan Anak Usia Dini

Selama belajar dari rumah, fokus utama PAUD Kembang adalah mendampingi
keluarga agar dapat memberikan stimulasi yang optimal kepada anak usia dini
serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak saat berada di rumah.
Guru PAUD akan berperan sebagai mitra orang tua
●
●
●
●

Memantau perkembangan anak
Merancang kegiatan untuk anak dan keluarga
Memberikan laporan perkembangan anak
Menjadi mitra diskusi dan konsultasi untuk orang tua mengenai
pengasuhan dan pendidikan anak

Sekolah Dasar

Selama belajar dari rumah, kegiatan belajar di SD Kembang dirancang agar dapat
diikuti oleh semua dan setiap anak, disesuaikan dengan minat dan kebutuhan
masing-masing anak.
Guru akan berperan sebagai fasilitator yang akan memandu anak menggunakan
siklus belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermakna.
Anak akan sepenuhnya terlibat dalam menentukan tujuan belajar, merencanakan
proses belajar, mengevaluasi, dan merefleksikan hasil belajar.
Kegiatan belajar di SD Kembang akan sangat beragam, memanfaatkan teknologi
dan lingkungan tempat anak tinggal.
Di Sekolah Kembang, guru memandang penilaian dan kegiatan belajar mengajar
secara terpadu. Guru akan menggunakan berbagai macam bentuk penilaian
untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai murid.
Guru akan mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus murid dan
menyertakan murid sebagai peserta aktif dalam kegiatan penilaian.

Kegiatan penilaian yang akan dilakukan meliputi unjuk kerja, hasil karya, tes
tertulis, proyek dan evaluasi diri. Tidak ada bentuk penilaian yang dianggap lebih
tinggi, lebih penting, atau lebih besar presentasi nilainya dibanding yang lain.
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Bentuk penilaian akan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kompetensi yang
hendak diukur.

Surat Kegiatan
Setiap hari Jumat, guru akan mengirimkan surat kegiatan melalui surel berupa
penjelasan mengenai kegiatan dan tugas pada minggu berikutnya. Kami
menyarankan agar Anda menyempatkan waktu berbincang mengenai kegiatan
sekolah bersama anak Anda, sehingga Anda dapat membantu perkembangan
anak.
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Pertemuan Orang Tua Murid & Guru
Sekolah Kembang akan mengundang orang tua murid Kelompok Bermain, TK
dan SD secara berkala dalam sebuah pertemuan kelompok. Sesi ini dapat
digunakan untuk saling berbagi informasi mengenai program sekolah maupun
keadaan di rumah.

Konferensi Keluarga
Penerimaan Laporan Hasil Belajar di Sekolah Dasar pada kuartal 2 dan kuartal 4
akan dilakukan dalam bentuk Konferensi Keluarga. Dalam Konferensi Keluarga,
anak akan mempresentasikan hasil belajarnya kepada orang tua dan guru. Kami
mendorong orang tua untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang
dapat memicu diskusi tentang refleksi dan rencana menentukan tujuan di
semester berikutnya.

Laporan Perkembangan Anak/Laporan Hasil Belajar
(Rapor)
Sekolah kami membagi satu tahun ajaran ke dalam 4 (empat) kuartal. Orang tua
dan guru akan bertemu untuk membicarakan perkembangan murid di akhir
setiap kuartal.
Rapor KB dan TK memuat laporan perkembangan anak dari semua aspek
perkembangan mereka, yaitu sosial emosional, kognitif, motorik kasar dan halus,
bahasa serta seni dan kreativitas.
Rapor SD Kembang juga dilengkapi catatan mengenai perkembangan
intelektual, emosi, dan sosial anak Anda, selain nilai kuantitatif hasil belajar.
Selama PJJ masih berlangsung, rapor dikirimkan melalui surel orangtua. Diskusi
orangtua dan guru mengenai rapor dilakukan secara daring dengan memilih
jadwal yang disediakan guru.
Harap memperhatikan jadwal penerimaan rapor dalam Kalender Akademis, dan
memasukkannya dalam agenda Anda. Jika rapor tidak diambil pada Hari
Penerimaan Rapor, orang tua Murid dapat mengambil rapor anak di Kantor
Kepala Sekolah usai libur kuartal.
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Menghilangkan rapor akan dikenakan denda sebesar Rp 250.000,00
per tingkatan kelas.
Pengambilan rapor hanya dapat dilakukan oleh orang tua atau
wali sah murid.

6

Kegiatan & Layanan Sekolah
Kumpul Bersama (#KumpulBersama) & F
 ield Trip
Untuk sementara, kegiatan Kumpul Bersama dan field trip ditiadakan hingga
keadaan aman dan kondusif.

Seragam Sekolah
Anak-anak mendapatkan satu seragam berupa polo shirt dengan logo sekolah, di
kelas 1, pada awal tahun ajaran. Anda bisa mendapatkan informasi pembelian
seragam baru melalui pesan WA ke nomor sekolah.

Kelas Belajar Orang Tua
Kelas Belajar Orang Tua bertujuan untuk mendorong terciptanya keluarga yang
berdaya serta menjadikan orang tua rekan belajar bersama sekolah.
Sekolah Kembang menyediakan berbagai bentuk kelas belajar
●
●
●

Bidang Pemberdayaan Keluarga
Webinar dengan narasumber
Kelas Belajar Awal Tahun dan Awal semester

Sebagian besar kelas belajar orang tua diselenggarakan gratis untuk orang tua
murid Sekolah Kembang. Sehingga, kami berharap orang tua dapat berpartisipasi
aktif dalam berbagai kelas ini.

Rujukan
Guru-guru kami senantiasa memperhatikan dan mengamati perkembangan
murid-muridnya secara menyeluruh. Jika menemukan hal-hal yang memerlukan
perhatian khusus maupun saran tenaga ahli, kami akan mengatur pertemuan
dengan orang tua untuk membahas hal ini bersama-sama.
Kami percaya, kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan murid akan
memungkinkan setiap anak tumbuh dengan optimal.
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Layanan Psikologis
Sekolah Kembang memiliki rekanan Psikolog yang memberikan layanan
psikologis untuk anak-anak, orang tua, dan staf Sekolah Kembang.
Formulir pendaftaran layanan psikolog bisa didapat di bagian Pendaftaran.
Biaya penggunaan layanan terpisah dari biaya administrasi sekolah dan
dibayarkan langsung kepada penyedia jasa. Hubungi bagian Pendaftaran di
info@kembang.sch.id untuk informasi lebih lanjut.

Club Kembang
Club Kembang adalah unit bisnis dalam Yayasan Pendidikan Kembang yang
menjadi mitra sekolah untuk menyediakan berbagai layanan di luar pendidikan
formal yang diselenggarakan sekolah. Antara lain: katering makan siang, kegiatan
usai sekolah (ekskul/ASP), dan pesta ulang tahun anak. Secara rutin, orang tua
akan menerima informasi mengenai layanan Club Kembang melalui surel atau
pesan WA.
Informasi seputar Club Kembang dapat diperoleh di kantor pemasaran Kembang.
Hubungi Club Kembang melalui jalur-jalur berikut:
●
●
●

Telepon & WA: 0813-106-404-28
Surel: club@kembang.sch.id
Situs: w
 ww.clubkembang.com
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