TERM & CONDITIONS
QLC School Admission
Pendaftaran
Jadwal & Tempat Pendaftaran :
Pendaftaran dibuka setiap hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00 WIB & Sabtu Pukul 09.00 – 14.00 WIB
Informasi pendaftaran:
Call Centre
: 021-7981108
Website
: www.qlcschool.sch.id
Gedung QLC
: Jl. Kalibata Utara II No.25/27 RT.12/02 Jakarta Selatan
Kriteria Calon Siswa :
Syarat calon siswa QLC School adalah sehat jiwa raga dan :







Usia Toddler; minimal 1 tahun 10 Bulan pada awal tahun pelajaran
Usia Nursery; minimal 2 tahun 10 bulan pada awal tahun pelajaran
Usia Kindergarten A; minimal 3 tahun 10 bulan pada awal tahun pelajaran
Usia Kindergarten B; minimal 4 tahun 10 bulan pada awal tahun pelajaran
Usia Primary (SD); minimal 5 tahun 10 bulan pada awal tahun pelajaran
Sekolah berhak menolak secara sepihak siswa yang dianggap tidak memenuhi kriteria penerimaan.

Tahapan Pendaftaran :







Calon orangtua/wali siswa mendapatkan informasi mengenai QLC School
Calon orantua/wali siswa mengisi buku tamu pendaftaran
Calon orangtua/wali siswa mengisi formulir
Calon orangtua/wali siswa menyerahkan formulir dan mendapatkan jadwal observasi calon siswa dan interview orangtua
Observasi tumbuh kembang calon siswa & interview orangtua
Pengumuman hasil observasi (lembar pengumuman, informasi pengukuran dan pengambilan seragam), melakukan
pembayaran (bagi yang diterima) & mendapatkan informasi yang diperlukan

Kesehatan


Siswa dengan catatan kesehatan khusus wajib memberitahu kepada QLC School terlebih dahulu pada saat pendaftaran

Pembayaran





Biaya pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang disampaikan pada saat pendaftaran siswa baru pada tiap awal tahun
pelajaran
Sistem pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer atau dengan kartu kredit
Pembayaran SPP paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
Pembatalan; apabila terjadi pembatalan atau pengunduran diri, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat
dikembalikan

Penyerahan dan Penjemputan Siswa






Siswa wajib dijemput oleh orangtua/wali atau yang identitasnya telah didaftarkan oleh orangtua untuk siswa bersangkutan
Penjemputan siswa tidak lebih lama dari 30 menit setelah kelas selesai
Sekolah tidak berkewajiban mengantar siswa pulang ke rumah
Informasi untuk penjemputan di luar waktunya dapat menghubungi CS
Siswa yang tidak dijemput melewati batas waktu yang ditentukan akan ditangani sesuai standard dan jaminan yang berlaku

Snack/Lunch Time



Snack atau makan siang disediakan sendiri oleh orangtua/wali
Snack atau makanan yang dibawa diharapkan makanan sehat

Konsultasi Orangtua dengan Guru




Orangtua/wali dapat berkonsultasi dengan Guru mengenai perkembangan pendidikan siswa
Orangtua/wali yang ingin berkonsultasi dengan Guru harus membuat perjanjian (appointment) terlebih dahulu
Konsultasi dapat dilakukan di luar jam-jam pembelajaran

Peraturan-peraturan



Siswa dan orangtua/wali wajib memenuhi semua peraturan yang ditentukan, baik secara tertulis maupun lisan oleh sekolah
Sekolah dapat menerbitkan peraturan khusus untuk berbagai kebutuhan sekolah

