
 

 

Surat Pernyataan 
 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama    :  _____________________________________________________ 

Alamat    :  _____________________________________________________ 

No. HP/Telepon  :  _____________________________________________________ 

Orang Tua dari    :  _____________________________________________________ 

Kelas     :  _____________________________________________________ 

Nomor PPDB   :  _____________________________________________________ 

Jenis Kelamin   :  L / P 

Nama penjamin/saudara kandung(Orangtua/Wali) :                                                                                 

Alamat     :  _____________________________________________________ 

No Hp/Telpon   :  _____________________________________________________ 

Menyatakan bahwa  : 

1. Kami akan menerima dengan ikhlas dan tidak akan mengajukan pertanyaan maupun gugatan terhadap keputusan 

hasil seleksi yang dikeluarkan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Al-Fityan School Medan. 

2. Kami bersedia mendukung program pendidikan untuk mencapai Visi dan Misi Al-Fityan 

3. Kami mempercayakan sepenuhnya sistem dan proses pendidikan anak saya pada Al-Fityan School Medan. 

4. Kami bersedia bekerjasama dan berkomunikasi aktif dengan pihak sekolah tentang perkembangan pendidikan 

anak saya. 

5. Kami bersedia mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di Sekolah Al-Fityan. 

6. Kami bersedia membayar ganti rugi setiap kerusakan atau kehilangan barang milik sekolah yang diakibatkan oleh 

anak saya. 

7. Kami bersedia membayar biaya pendidikan dan administrasi sekolah yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan 

ketentuan berikut : 

a. Kami bersedia membayar SPP dan catering selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya 

b. Jika ternyata sampai tanggal 11 bulan kedua saya belum menyelesaikan kewajiban, maka pihak sekolah akan 

memanggil orang tua/wali siswa/i untuk menyelesaikan kewajiban tersebut 

c. Apabila sampai tanggal 11 bulan ke tiga, orang tua/wali siswa/i yang bersangkutan belum menyelesaikan 

kewajibannya, maka dengan terpaksa pihak sekolah tidak memperkenankan siswa/i tersebut mengikuti 

pelajaran sampai kewajibannya terselesaikan.  

8. Kami bersedia mengikuti kebijakan kenaikan biaya sekolah (SPP, uang kegiatan dan semua biaya pendidikan) 

yang akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan angka inflasi pada setiap tahun. 

9. Kami bersedia membayar semua jenis biaya masuk ke Yayasan Al-Fityan School Medan dan menyetujui 

ketentuan sebagai berikut jika mengundurkan diri : 

a. Pengembalian 75% dari 1 – 7 hari setelah tanggal pembayaran 

b. Pengembalian 50% dari 8 – 30 hari setelah tanggal pembayaran 

c. Tidak ada pengembalian (0%) setelah 30 hari dari tanggal pembayaran 

 

Demikian surat pernyataan ini kami perbuat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab tanpa paksaan 

dari pihak manapun. Hanya kepada Allah SWT kami berharap dan berserah diri. 

           

 

    Medan, ___________________ 

                  Orang Tua Calon Peserta Didik 

 

 

*Note : Wajib ditanda tangani oleh orang tua 

           ____________________ 

                               * nama jelas dan tanda tangan 

 

 

materai 

10.000 


