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KATA PENGANTAR
Buku panduan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang proses umum yang dijalankan di
High School. Proses ini berdasarkan kebijakan sekolah. Apabila terdapat perbedaan antara buku
panduan ini dengan dokumentasi kebijakan sekolah, maka kebijakan sekolah yang menjadi
rujukannya. Demikian pula, buku panduan ini juga tidak bisa mengantisipasi sepenuhnya terhadap
setiap situasi yang mungkin terjadi. Tim SLT (Senior Leadership Team) High School akan menilai setiap
sistem yang ada di sekolah berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Buku panduan ini akan direvisi
setiap tahunnya.
Penutupan institusi pendidikan secara global akibat pandemi virus corona (COVID-19) sejak Maret
2020 telah menyebabkan gangguan besar dalam pembelajaran siswa, dan berdampak terhadap
pertumbuhan pribadi dan sosial mereka. Sebagian besar sekolah/sistem pendidikan, termasuk kami,
terkejut dan tidak siap menghadapi penghentian pengajaran tatap muka yang tiba-tiba dan
berkepanjangan. Meskipun perubahan mendadak dalam gaya belajar datang dengan banyak
hambatan, namun hal tersebut juga membuka pintu bagi peluang baru. Kami percaya bahwa
pendidikan tatap muka jauh lebih baik daripada pendidikan online dan meskipun kami telah
dihadapkan pada banyak penerapan dan alternatif digital untuk mengajar dan belajar, hal tersebut
masih kurang optimal dibandingkan dengan apa yang kami temui dan alami ketika siswa melakukan
pembelajaran secara tatap muka. Tantangan bagi kami selama tahun ajaran 2022-2023 adalah untuk
mengurangi dampak negatif COVID-19, mengembangkan apa yang telah kami pelajari dari perubahan
proses pembelajaran yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, dan mempertimbangkan
bagaimana kami dapat memadukan pendidikan digital dengan lebih baik ke depan.
Di High School, kami percaya bahwa sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan berpusat pada
siswa di mana guru memahami potensi setiap siswa dan ulet dalam membimbing siswa saat mereka
belajar, mengambil risiko, dan tumbuh. Kami secara bersama berkomitmen untuk mempersiapkan
siswa menghadapi tantangan abad ke-21 dan secara serius menjalankan kewajiban kami untuk
menghormati, melindungi, dan menghargai keragaman – agama, ras, budaya, bahasa, politik, dan
filosofis – dan untuk memastikan bahwa siswa kami berkembang dalam lingkungan yang mengajarkan
empati, pengertian, dan rasa hormat. Sementara siswa lulusan kami diterima di beberapa perguruan
tinggi dan universitas paling bergengsi di seluruh dunia, kami sangat bangga dengan apa yang kami
tekankan pada peserta didik yang sedang berkembang untuk "Berpikir kritis dan menerapkan
pembelajaran mereka dengan cara yang kreatif, inovatif, dan berwirausaha." Kami ingin siswa kami
memperoleh keterampilan dan karakter yang akan membuat mereka sukses dalam hidup setelah
mereka meninggalkan sekolah kami. Keterampilan tersebut mencakup kemampuan untuk bekerja
sama secara efektif dengan orang lain, menganalisis dan memecahkan masalah secara kritis,
berinovasi secara strategis dan terarah, berkomunikasi dengan jelas, dan menggunakan teknologi
secara efektif.
Kami juga percaya bahwa karakter tertentu sangatlah penting di dunia modern dan yang paling sukses
adalah mereka yang sangat aktif berpikir, memiliki rasa ikut serta, empati, dan ingin tahu, mudah
beradaptasi, dan berpengetahuan luas. Yang paling utama adalah kami percaya bahwa dedikasi dan
upaya adalah atribut paling penting dari individu yang berprestasi tinggi, dan merupakan tujuan kami
untuk mengembangkan kualitas ini pada siswa kami.
Page 6

VISI
Siswa Sekolah Ciputra bangga terhadap identitas nasional mereka, memiliki jiwa wirausaha
(entrepreneur) dan profesional, menghargai keberagaman budaya dan memiliki berbagai
keterampilan, integritas serta kemampuan beradaptasi untuk berpartisipasi di masyarakat global yang
dinamis.

MISI
Di Sekolah Ciputra kami mengajarkan siswa untuk:
● Bangga terhadap warisan budaya nasional mereka.
● Menunjukkan integritas, rasa hormat dan empati kepada orang lain.
● Berpikir kritis dan menerapkan pembelajaran mereka dengan cara yang kreatif, inovatif dan
berwawasan entrepreneur.
● Menyampaikan pemikiran dan ide mereka dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa
Mandarin.
● Mencapai standar akademik tertinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
● Memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi dengan penuh percaya diri dan disertai
alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
● Memenuhi tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan mereka, baik secara nasional maupun
global.
● Mewujudkan nilai-nilai Grup Ciputra yakni Integritas, Profesionalisme, dan Entrepreneurship /
Kewirausahaan (IPE).

ABSENSI DAN KETEPATAN WAKTU
Kebijakan Kehadiran sekolah diatur oleh Hukum Indonesia, dimana siswa wajib memiliki tingkat
kehadiran 90%. Prosedur berikut ini menjelaskan tentang sistem absensi di High School.
Orang tua dan siswa memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan High School
Sekolah Ciputra. Tujuan kami adalah untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendorong semua
anggota komunitas sekolah untuk meraih kesuksesan. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan
tingkat ketidakhadiran kurang dari 5% mencapai tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada
siswa yang sering tidak hadir, oleh karena itu kami mendorong dan mendukung agar siswa memiliki
tingkat kehadiran yang baik. Agar siswa mendapatkan manfaat terbesar dari pendidikan mereka,
sangatlah penting bagi mereka untuk menghadiri kegiatan belajar secara teratur, tepat waktu, dan di
setiap hari sekolah buka kecuali jika alasan ketidakhadiran tidak dapat dihindari.
Pembelajaran di High School sangatlah interaktif, membutuhkan partisipasi siswa dengan guru dan
satu sama lain selama pelajaran berlangsung. Hal ini memiliki dampak ketika seorang siswa tidak
hadir atau biasanya terlambat - tidak hanya untuk siswa tersebut, tetapi juga untuk dinamika seluruh
kelas baik selama ketidakhadiran mereka maupun saat mereka kembali ke kelas, saat waktu
digunakan untuk menyatukan mereka kembali ke dalam konteks pembelajaran kelas. Selain itu, siswa
yang tidak mengikuti kelas secara rutin memiliki risiko tidak akan menerima Sekolah Ciputra High
School Diploma (SCHSD) mereka [mulai dari Kelas 9 dan seterusnya].
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Membantu menciptakan pola kehadiran yang teratur adalah tanggung jawab semua pihak - orang tua,
siswa, dan semua anggota staf sekolah. Untuk membantu kita semua fokus pada hal ini, kami akan
menginformasikan kepada orang tua mengenai kinerja siswa di sekolah dan tingkat kehadiran mereka.
Memahami Jenis Ketidakhadiran
Setiap ketidakhadiran diklasifikasikan oleh pihak Sekolah sebagai BERIZIN (Excused) atau TANPA IZIN
(Unexcused). Inilah sebabnya mengapa informasi tentang penyebab ketidakhadiran selalu diperlukan,
terutama secara tertulis.
Ketidakhadiran berizin (Excused) didefinisikan apabila siswa tidak dapat hadir di sekolah dengan
alasan penting yang dapat diterima. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
● Ketidakhadiran disertai surat dokter.
● Seorang siswa dipulangkan karena sakit dari sekolah.
● Pertemuan medis terjadwal, termasuk dokter gigi.
● Kunjungan atau kegiatan olahraga yang disetujui pihak Sekolah.
● Penangguhan (Suspension).
● Keperluan pengurusan visa/paspor.
● Keadaan darurat keluarga.
Ketidakhadiran tanpa izin (Unexcused) didefinisikan apabila siswa tidak hadir di sekolah dengan alasan
yang tidak dapat diterima oleh pihak Sekolah dan untuk itu tidak ada "cuti" yang diberikan oleh High
School. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
● Orang tua/wali menjauhkan anak-anak dari sekolah tanpa alasan yang jelas.
● Membolos sebelum atau selama jam pelajaran.
● Ketidakhadiran tanpa pernah menyertakan alasan yang jelas.
● Siswa yang terlambat tiba di sekolah.
● Perjalanan dan liburan di waktu sekolah.
Meskipun terdapat siswa yang tidak dapat hadir di sekolah karena sakit, namun terkadang mereka
sendiri yang enggan bersekolah. Setiap masalah dengan kehadiran rutin paling baik diselesaikan
antara pihak sekolah, orang tua dan siswa. Jika seorang siswa enggan menghadiri sekolah, sebaiknya
orang tua tidak menutupi ketidakhadiran mereka atau menyerah pada tekanan untuk memberikan
izin tidak hadir. Hal ini memberikan kesan bahwa kehadiran tidaklah penting dan biasanya akan
memperburuk keadaan.
Prosedur Absensi
Jika seorang siswa tidak hadir (absen), orang tua harus:
● Menghubungi Kantor Admin High School pada hari pertama absen di nomor telepon (031)
21001716 ext. 7403 atau 7411 ATAU
● Mengirim email ke Ms. Nita (yunitaaryanti@sekolahciputra.sch.id) atau Ms. Agata
(agatayanita@sekolahciputra.sch.id).
● Mengirim surat dokter apabila siswa sakit selama dua (2) hari berturut-turut.

Page 8

Jika seorang siswa absen, pihak Sekolah akan:
● Menghubungi orang tua pada hari pertama siswa absen apabila pihak Sekolah belum menerima
informasi terkait ketidakhadiran siswa dari orang tua.
● Mengundang orang tua ke sekolah untuk membahas situasi terkait ketidakhadiran yang terjadi
secara terus menerus dengan Manajer Tingkat Level (Grade Level Manager/GLM) dan Wakil
Kepala Sekolah bagian Kesiswaan (Vice Principal - Student Welfare/VPSW).
Meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran
Ada tiga alasan mengapa siswa meninggalkan sekolah lebih awal:
Alasan 1: Ketika mereka memiliki pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya - contohnya janji
temu dengan dokter, termasuk dokter gigi.
Alasan 2: Ketika mereka sakit dan harus pulang.
Alasan 3: Ketika orang tua tiba secara tak terduga untuk menjemput putra atau putri mereka.
Prosedur untuk Alasan 1
1. Jika seorang siswa memiliki pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya mereka harus
membawa surat ke sekolah yang ditandatangani oleh orang tua. Di dalam surat tersebut harus
menyertakan nama lengkap siswa, kelas, tanggal, waktu dan alasan pulang lebih awal, nomor
telepon dan tanda tangan orang tua. Panggilan telepon tidak akan diterima sebagai pengganti
surat tertulis dan 'urusan keluarga' atau 'urusan pribadi' tidak akan diterima sebagai alasan yang
sah untuk mengizinkan siswa meninggalkan sekolah selama jam pelajaran.
2. Siswa harus mengisi form "izin keluar" dan meminta Kepala Sekolah (High School Principal/HSP)
atau Kepala Sekolah Koordinasi (High School Coordinating Principal/HSCP) untuk menandatangani
form tersebut. Jika kedua Kepala Sekolah sedang berhalangan hadir di sekolah, form dapat
ditandatangani oleh Wakil Kepala Sekolah (Vice Principal/VP).
3. Pada saat siswa akan meninggalkan sekolah, mereka harus pergi ke Kantor Administrasi (HSAO)
terlebih dahulu dan menyerahkan surat resmi dari orang tua dan form "izin keluar" yang telah
ditandatangani untuk verifikasi.
4. Siswa harus menunggu untuk dijemput oleh orang tua atau wali orang dewasa yang ditunjuk
(dikonfirmasi melalui komunikasi antara orang tua dan pihak Sekolah).
5. Apabila orang tua tidak hadir untuk menjemput putra/putri mereka, Staf Administrasi (HSAO)
akan menelepon orang tua siswa untuk memverifikasi permintaan siswa. Siswa akan diizinkan
meninggalkan sekolah setelah persetujuan dipastikan dari orang tua. Form “izin keluar” kemudian
harus distempel oleh Staf Administrasi.
6. Staf Administrasi akan mengirimkan email pemberitahuan ke semua guru tingkat kelas dari siswa
yang bersangkutan mengenai izin keluar siswa tersebut (waktu dan alasan teridentifikasi).
7. Orang tua / siswa menyerahkan form "izin keluar" kepada staf Keamanan pada saat meninggalkan
gedung sekolah.
8. Staf Keamanan akan mengembalikan semua form "izin keluar" High School ke Staf Administrasi
paling lambat pukul 15:45 WIB setiap hari.
9. Semua form "izin keluar" akan disimpan oleh Staf Administrasi sebagai arsip.
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Prosedur untuk Alasan 2
1. Jika seorang siswa sakit dan harus pulang, mereka harus menginformasikan kepada guru kelas
mereka atau jika sedang terjadi pergantian mata pelajaran maka mereka harus segera
menginformasikan ke guru kelas berikutnya.
2. Kemudian siswa harus menemui perawat High School yang akan memeriksa kondisi siswa. Siswa
dapat beristirahat di ruang medis High School maksimal satu jam. Jika setelah satu jam perawat
sekolah memeriksa kembali dan kondisi siswa dianggap tidak cukup baik untuk kembali ke kelas,
maka siswa akan diizinkan pulang, perawat sekolah akan menghubungi orang tua untuk
menjemput siswa.
3. Setelah orang tua diberi tahu, maka perawat sekolah akan memberikan form “izin keluar” kepada
siswa.
4. Apabila masih mampu, siswa diminta ke Kantor Administrasi untuk menunjukkan form “izin
keluar” ke Staf Administrasi untuk verifikasi. Siswa menunggu di Kantor Administrasi sampai
orang tua datang menjemput. Dalam hal ini siswa tidak diizinkan keluar dengan orang lain kecuali
orang tuanya.
5. Orang tua menandatangani form “izin keluar” (yang diberikan oleh perawat sekolah) kemudian
orang tua dan siswa dapat meninggalkan sekolah.
6. Staf Administrasi akan mengirim email pemberitahuan ke semua guru tingkat kelas dari siswa
yang bersangkutan untuk menginformasikan bahwa siswa meninggalkan sekolah (dengan
penjelasan waktu dan alasannya).
7. Form “izin keluar” diserahkan kepada staf Keamanan pada saat orang tua dan siswa meninggalkan
gedung sekolah.
8. Staf Keamanan akan mengembalikan semua form "izin keluar" High School ke Staf Administrasi
paling lambat pukul 15:45 WIB setiap hari.
9. Semua form "izin keluar" akan disimpan oleh Staf Administrasi sebagai arsip.
10. Siswa yang dipulangkan karena sakit pada saat di sekolah harus membawa surat dokter pada saat
masuk kembali ke sekolah. Apabila siswa tidak dapat menyerahkan surat dokter ke Staf
Administrasi dalam waktu 48 jam (2 hari) maka siswa akan dianggap absen tanpa izin.
Prosedur untuk Alasan 3
1. Apabila orang tua datang ke sekolah untuk membawa pulang siswa, Staf Administrasi akan
memeriksa jadwal siswa kemudian menjemput siswa dari kelas dan membawa siswa ke Kantor
Administrasi.
2. Siswa datang ke Kantor Administrasi untuk mengisi form “izin keluar” dan form tersebut harus
ditandatangani orang tua.
3. Kemudian siswa meminta tanda tangan dari Kepala Sekolah (High School Principal/HSP) atau
Kepala Sekolah Koordinasi (High School Coordinating Principal/HSCP). Tanda tangan mereka
adalah untuk (i) mengizinkan siswa untuk meninggalkan sekolah dan (ii) menginformasikan
kepada Staf Administrasi bahwa siswa tersebut akan absen di sisa kelas pada hari tersebut.
4. Form “izin keluar” ditunjukkan kepada Staf Administrasi untuk distempel.
5. Form “izin keluar” diserahkan kepada staf Keamanan pada saat orang tua dan siswa meninggalkan
gedung sekolah.
6. Staf Keamanan akan mengembalikan semua form "izin keluar" High School ke Staf Administrasi
paling lambat pukul 15:45 WIB setiap hari.
7. Semua form "izin keluar" akan disimpan oleh Staf Administrasi sebagai arsip.
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CATATAN:
1. Setiap anggota Tim Kepemimpinan Senior (SLT) High School dapat menolak untuk memberikan
izin siswa meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran apabila alasan yang diberikan tidak
dapat diterima.
2. Siswa Kelas 11 dan Kelas 12 dapat diizinkan keluar dari sekolah “sendiri” (tanpa dijemput oleh
orang tua) dengan seizin dari orang tua untuk Alasan 1. Hal ini tidak berlaku bagi siswa Kelas 7 –
Kelas 10.
3. Apabila seorang siswa memiliki total 3 kali permohonan izin meninggalkan sekolah selama jam
pelajaran dengan alasan apa pun selama satu tahun ajaran, orang tua akan diundang untuk
bertemu dengan Manajer Tingkat Level (Grade Level Manager/GLM) dan Wakil Kepala Sekolah
bagian Kesiswaan.
4. Apabila seorang siswa memiliki total 5 kali permohonan izin meninggalkan sekolah selama jam
pelajaran dengan alasan apa pun selama satu tahun ajaran, orang tua akan diundang untuk
bertemu dengan Kepala Sekolah.
5. Apabila siswa absen selama 6 periode (baik dengan atau tanpa izin) maka akan dihitung sebagai
absen satu hari penuh.
Ketidakhadiran Terus Menerus
Ketidakhadiran secara terus menerus terjadi saat tingkat ketidakhadiran mencapai 10% (kira-kira 20
hari efektif sekolah) atau lebih selama satu tahun ajaran dengan alasan apa pun. Ketidakhadiran pada
tingkat ini sangat menghambat prospek pendidikan siswa dan kami membutuhkan dukungan dan
kerja sama penuh dari orang tua untuk mengatasi masalah ini. Kami memantau semua ketidakhadiran
secara menyeluruh. Orang tua dari setiap siswa yang berisiko melakukan ketidakhadiran
terus-menerus akan segera diinformasikan mengenai hal ini sehingga situasinya dapat diperbaiki.
Notifikasi Untuk Masalah Kehadiran
Jumlah Absen

Tindakan

2 hari absen tanpa pemberitahuan

Staf Administrasi akan menghubungi orang tua

5 hari dalam bulan tertentu

Orang tua akan menerima surat dari Coordinating Principal

Total absen 10 hari

Orang tua akan diundang
Coordinating Principal

Total absen 15 hari

Orang tua akan diundang untuk bertemu dengan Executive
Principal (EP)

Total absen 20 hari

Berisiko mengulang satu tahun ajaran

Absen lebih dari 20% di kelas tertentu

Mengerjakan tugas yang diberikan oleh Coordinating
Principal
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untuk

bertemu

dengan

Keterlambatan
Keterlambatan yang berulang tidak dapat ditolerir. Sekolah dimulai pukul 07:30 pagi dan kami
mengharapkan semua siswa sudah berada di kelas pada jam tersebut. Apabila siswa memiliki catatan
keterlambatan yang terus menerus, orang tua akan diminta untuk bertemu dengan GLM dan Wakil
Kepala Sekolah bagian Kesiswaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kehadiran siswa 20 menit atau lebih setelah kelas dimulai tanpa ada alasan yang sah (diberikan oleh
GLM atau anggota SLT) maka siswa akan dianggap absen untuk kelas tersebut. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, apabila siswa absen selama 6 periode (baik dengan atau tanpa izin) maka
akan dihitung sebagai absen satu hari penuh.
Izin Meninggalkan Sekolah Pada Saat Jam Pelajaran
Meminta izin meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran akan berdampak pada pembelajaran
siswa seperti halnya ketidakhadiran siswa di sekolah dan kami mengharapkan orang tua untuk
membantu kami dengan tidak membawa/mengijinkan siswa keluar sekolah pada saat jam pelajaran.
Semua permohonan untuk ijin harus diajukan terlebih dahulu sebelumnya. Dalam pembuatan
keputusan, High School akan mempertimbangkan keadaan siswa secara individu, termasuk sifat acara
yang menjadi alasan, frekuensi permohonan izin, pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya dan
pola permohonan izin sebelumnya.
Sangat penting untuk diketahui orang tua untuk mengerti ada beberapa keadaan ketika izin
meninggalkan sekolah tidak dapat disetujui:
● Ketika siswa baru saja memulai sekolah, sangat penting bagi siswa untuk dapat menyesuaikan
diri di lingkungan baru secepatnya.
● Secara tiba-tiba sebelum, selama dan setelah periode ujian/penilaian.
● Ketika rata-rata kehadiran siswa sudah berada di bawah 90% atau sudah jauh di bawah angka
tersebut sebagai akibat seringnya izin meninggalkan sekolah.
Untuk semua izin tanpa persetujuan dari Kepala Sekolah, atau melebihi jumlah yang telah disepakati,
akan dianggap sebagai tanpa izin (unexcused) dan dipertimbangkan untuk mendapatkan sanksi.
Informasi Kontak Orang Tua
Adakalanya kami perlu menghubungi orang tua untuk berbagai hal, termasuk ketidakhadiran siswa.
Oleh karena itu, kami membutuhkan nomor telepon dan alamat email yang aktif. Sangat penting bagi
orang tua untuk selalu menginformasikan kepada Staf Administrasi apabila ada pergantian atau
perubahan nomor telepon atau alamat email.
Ringkasan
High School memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu agar siswa memiliki tingkat
kehadiran yang baik. Demikian pula orang tua memiliki tugas untuk memastikan anak-anak hadir
dalam kegiatan pembelajaran. Semua staf sekolah berkomitmen untuk bekerja sama dengan orang
tua dan siswa sebagai cara terbaik untuk memastikan tingkat kehadiran siswa di sekolah yang sebaik
mungkin dapat diwujudkan sehingga kesejahteraan siswa selama di sekolah dapat tercapai.
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KEJUJURAN AKADEMIK
Komitmen terhadap kejujuran akademik (Academic Integrity/AI) adalah dasar untuk semua perilaku
akademik dI Sekolah Ciputra (SC). Kebijakan Sekolah 2.1 (ada di situs web sekolah), secara khusus
menekankan perihal bagaimana siswa memiliki kejujuran akademik termasuk konsekuensi apabila
melakukan pelanggaran. Yang terpenting adalah kejujuran akademik akan memberikan kepastian
terhadap implementasi yang konsisten dan hasil yang meyakinkan.
Sekolah Ciputra memiliki tujuan untuk fokus pada penerapan integritas akademik setiap saat,
daripada ketidakjujuran akademik. Dengan cara ini, kami ingin menanamkan budaya integritas
akademik yang mendalam di High School, di mana siswa akan belajar untuk secara proaktif
merefleksikan dan mengelola penelitian mereka sendiri, melakukan referensi dan praktik penilaian
lainnya.

ANBK (ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER)
Empat puluh lima (45) siswa dari Kelas 8 dan Kelas 11 akan mengikuti ANBK. Semua peserta dipilih
secara acak oleh sistem dari Kementerian Pendidikan. Tujuan ANBK ini adalah untuk mengevaluasi
kualitas pendidikan. Penilaian tersebut tidak dimaksudkan sebagai persyaratan untuk lulus SMP dan
SMA atau untuk menilai kemampuan setiap siswa.

PENDEKATAN BELAJAR
Pendekatan Belajar (Approaches to Learning-ATL) adalah serangkaian keterampilan belajar yang
diajarkan kepada siswa di semua jenjang (dari PAUD hingga Kelas 12). Pendekatan belajar ini
dirancang untuk mengembangkan keterampilan siswa sehingga dapat menjadi pemelajar mandiri
yang sukses dan dapat mendukung implementasi dari profil pemelajar IB - lihat Profil Pemelajar IB.

ASSEMBLY
Assembly diselenggarakan sepanjang tahun ajaran. Melalui kegiatan ini sekolah bertujuan untuk
membangun kepercayaan diri siswa ketika tampil dan berkomunikasi di depan umum dengan
menggunakan Bahasa Inggris, Indonesia ataupun Mandarin. Demikian juga dengan kegiatan lain
seperti Sekolah Ciputra’s Got Talent, Pertunjukan Musik dan School Production turut memberikan
kesempatan yang sama kepada siswa.

BAHASA INDONESIA, PPKn DAN AGAMA
Sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program MYP kami memiliki
enam jam pengajaran Bahasa Indonesia, tiga jam pengajaran PPKn dan tiga jam pengajaran Agama di
setiap minggunya. Di tingkat Kelas 11-12, kami memiliki empat jam pengajaran Bahasa Indonesia (bisa
lebih banyak di kelas yang lebih tinggi), dua jam pengajaran PPKn dan tiga jam pengajaran Agama
setiap minggunya. Di mata pelajaran ini, Bahasa Inggris hanya digunakan sebagai bahasa pengantar
untuk klarifikasi.
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PEDOMAN PERILAKU
Panduan berikut ini harus diikuti oleh semua siswa dan menjadi hal penting untuk pengembangan
manajemen diri sebagai pemelajar mandiri.
1. Mengenakan seragam sekolah sesuai dengan aturan.
2. Tepat waktu - masuk kelas atau sesi homeroom dan siap mengikuti pelajaran sebelum bel
kedua berbunyi.
3. Masuk kelas dengan membawa peralatan yang lengkap dan sesuai (buku pelajaran, kalkulator,
lembar kerja, buku catatan, dan lain-lain).
4. Menggunakan peralatan elektronik sesuai dengan instruksi kelas, diantaranya laptop, HP
(handphone), dan headphone. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan peralatan tersebut
jika tidak diinstruksikan secara jelas oleh guru.
5. Semua HP harus ditaruh di loker sekolah atau di kotak penyimpanan yang ada di kelas apabila
tidak dipakai untuk kegiatan belajar. HP yang digunakan untuk kegiatan kelas harus
mendapatkan izin dari guru. Siswa yang tidak menaati ini akan dibawa langsung ke kantor
pimpinan sekolah (SLT).
6. Meminta izin jika keluar kelas, misalnya ke toilet, ruang fotokopi, perpustakaan, UKS, dan
lain-lain, dan membawa form izin dari guru. Jika siswa menggunakan HP untuk kegiatan kelas,
mereka tidak diijinkan untuk membawanya keluar kelas.
7. Selalu bersikap sopan dan hormat kepada setiap orang. Setiap anak berhak untuk belajar dan
didengarkan. Kode etik untuk perilaku yang baik (LEARN) diajarkan kepada semua siswa.
8. Mendengarkan dengan saksama ketika seseorang berbicara dan tidak menyela pembicaraan.
9. Selalu mematuhi permintaan/instruksi dari guru. Terlibat aktif dan perhatian di setiap proses
pembelajaran.
10. Meminta izin, dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, atau mengikuti aturan dari guru
bidang studi ketika akan berbicara, untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain.
11. Menunggu instruksi dari guru bahwa pelajaran telah berakhir. Siswa tidak diizinkan untuk
menunggu bel akhir pelajaran di depan pintu. Pelajaran berakhir pada saat guru
membubarkan kelas.
12. Mengembalikan kursi ke posisi semula dan merapikan ruang kelas.
13. Tidak diizinkan ke toilet di 10 menit awal atau akhir pelajaran (kecuali dalam kondisi yang
terpaksa).
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LEVEL

Level I

Level II

Level III

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CONTOH PERILAKU
Terlambat masuk kelas
Tidak mengerjakan PR
Mengenakan seragam yang tidak sesuai
Berbicara ketika guru menjelaskan
Tidak menyelesaikan tugas sesuai standar
Sering mengobrol
Perilaku yang ceroboh
Mengganggu proses belajar mengajar
Mengulangi hal yang sama di level I
Berkata tidak sopan
Bertingkah tidak sopan
Tidak menghormati
Tidak patuh
Mengulangi hal yang sama di atas
Insiden yang lebih serius
Siswa menggunakan bahasa yang kasar/menyinggung
Siswa terlibat dalam perundungan secara fisik dan verbal
Siswa terlibat dalam ketidakjujuran akademik
Berkelahi
Perusakan properti sekolah yang disengaja
Merokok
Mencuri
Pelecehan seksual
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KALENDER
Kalender akademik dan kegiatan sekolah selalu diperbarui dan dapat dilihat di situs web sekolah
(www.sekolahciputra.sch.id).

HP DAN PERALATAN ELEKTRONIK
Penggunaan peralatan elektronik harus berdasarkan peraturan sekolah, termasuk penggunaan HP.
Siswa dapat menyimpan HP mereka di loker atau diletakkan di kotak penyimpanan yang ada di ruang
kelas dan dalam kondisi diam (silent mode). Siswa boleh menggunakan HP untuk kepentingan pribadi
selama jam istirahat ataupun sebelum dan sesudah kegiatan sekolah. Siswa yang berulang kali
menggunakan HP dengan tidak mengikuti aturan akan diminta untuk menyerahkan HP-nya ke Wakil
Kepala Sekolah bagian Kesiswaan sebelum Periode 1 setiap pagi. HP dapat diambil kembali setelah
jam sekolah berakhir.

PERLINDUNGAN ANAK
Sekolah memberikan prioritas penuh dalam hal perlindungan anak. Sekolah memiliki beberapa
perangkat pendukung diantaranya: Peraturan tentang perlindungan anak (Kebijakan 3.1 tentang
Keselamatan Siswa), Pengurus Yayasan yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak,
Koordinator perlindungan anak dan Tim perlindungan anak. Tim ini melakukan audit setiap tahun di
dalam pelaksanaannya dan harus melaporkan setiap tahun ke Pengurus Yayasan serta mengedukasi
semua staf. Apabila Bapak/Ibu mempunyai permasalahan terkait perlindungan anak, silakan
menyampaikan secara langsung kepada High School Principal (HSP), High School Coordinating
Principal (HSCP) atau Executive Principal (EP).

PENEMPATAN KELAS
Pembagian kelas untuk tahun berikutnya dilakukan pada saat menjelang akhir tahun ajaran. Sekolah
merombak setiap kelas sebelum Tim SLT membuat perubahan akhir. Kelas akan diidentifikasi dengan
nama generik. Setelah seorang anak ditempatkan di kelas tertentu, anak tersebut tidak akan
dipindahkan. Bapak/Ibu dipersilakan untuk berbicara dengan Konselor Sekolah sebelum penempatan
dilakukan apabila Bapak/Ibu memiliki permasalahan khusus tentang penempatan anak Bapak/Ibu
(sebelum akhir April). Staf (termasuk anggota SLT) tidak akan membahas kelebihan masing-masing
guru dengan orang tua.

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
Kami bersyukur karena dapat menyediakan berbagai aktivitas ekstrakurikuler bagi siswa. Kegiatan ini
berlangsung selama 2 x 10 minggu dalam satu semester dengan pelatih/guru dari dalam maupun luar
sekolah. Mohon dipahami bahwa jumlah peserta di setiap kelas dibatasi dan pendaftaran didasarkan
pada siapa yang terlebih dahulu mendaftar.

KOMUNIKASI
Model pendidikan di High School mendorong dan mendukung keterlibatan orang tua dalam
kemitraan dengan sekolah untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang sukses untuk anak
remaja. Orang tua perlu menghubungi guru yang mengajar anak mereka, wali kelas, GLM atau
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Konselor ketika mereka memiliki pertanyaan atau masalah terkait dengan program kami. Jika orang
tua masih memiliki pertanyaan lebih lanjut setelah berbicara dengan guru bidang studi, orang tua
disarankan untuk menghubungi Koordinator guru bidang studi (HoF) dan/atau Kepala Sekolah
(HSP/HSCP). Apabila ada pertanyaan atau permasalahan lebih lanjut, orang tua dapat menghubungi
Executive Principal (EP). Ini dapat dilakukan tanpa membuat janji di setiap hari Kamis pukul 07:30
sampai 09:00 pagi. Sekolah mendorong orang tua untuk menggunakan sistem email atau telepon
sekolah untuk menghubungi guru atau melalui Staf Administrasi (HSAO) kami:
yunitaaryanti@sekolahciputra.sch.id
● Ms. Nita:
agatayanita@sekolahciputra.sch.id
● Ms. Agata:
Kami meyakini bahwa penyampaian informasi yang paling produktif dan efisien akan terjadi apabila
ada kesepakatan untuk bertemu terlebih dahulu dan memberitahukan tujuan dari pertemuan
tersebut. Guru akan memiliki kesempatan untuk melakukan persiapan sebelumnya sehingga dapat
menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan secara efektif. Terkadang masalah mendadak
muncul dan membutuhkan pertemuan secepatnya. Orang tua dapat menghubungi Staf Administrasi
untuk membuat kesepakatan untuk bertemu atau dapat meninggalkan pesan. Staf Administrasi akan
menanyakan kepentingan yang ingin dibahas oleh orang tua dan akan menyampaikannya melalui
email kepada guru yang bersangkutan. Hal ini penting sekali agar guru dapat memprioritaskan
panggilan dari Bapak/Ibu. Guru akan menghubungi orang tua kembali dalam waktu 48 jam.
Semua surat dan pemberitahuan resmi sekolah dikirim melalui email; terkadang WhatsApp digunakan
sebagai pengingat. Mohon dipastikan bahwa kontak Bapak/Ibu (email dan nomor ponsel) sudah
teregistrasi dengan benar di data administrasi sekolah untuk menghindari tidak diterimanya informasi
penting. Mohon periksa email Bapak/Ibu sesering mungkin. Sudah menjadi peraturan sekolah bahwa
guru tidak akan menanggapi permintaan untuk alamat email pribadi atau nomor ponsel mereka.
Sekolah juga memiliki situs web dan akun Instagram yang sangat aktif untuk memberikan informasi
tentang kegiatan sehari-hari di sekolah.

PENGHARGAAN
Sekolah memiliki sistem penghargaan yang terkait dengan Profil Pemelajar IB. Hal ini akan menambah
poin pada kompetisi ‘House’ sekolah dan juga untuk menentukan penerima penghargaan Profil
Pemelajar yang diberikan pada setiap akhir tahun ajaran.

PENGADUAN
Dari waktu ke waktu akan selalu muncul permasalahan yang perlu diselesaikan. Jika Bapak/Ibu
memiliki permasalahan yang terkait dengan kelas, maka guru bidang studi, wali kelas atau GLM
adalah orang pertama yang sebaiknya dihubungi. Masalah lain dapat dirujuk ke Konselor atau Kepala
Sekolah (HSP/HSCP). Orang tua perlu membuat janji melalui Staf Administrasi dengan menyampaikan
maksud dan tujuan dari pertemuan. Masalah tidak bisa diselesaikan ketika pihak yang terlibat tidak
siap. Mendatangi ruang kelas untuk menyampaikan masalah tidak akan diterima. Mohon dipahami
bahwa Staf Administrasi perlu memastikan pokok permasalahannya sebelum janji untuk bertemu
dibuat sehingga guru memiliki persiapan. Selain itu, setiap masalah akan ditangani secara individual,
tidak secara kolektif. Untuk informasi lebih lanjut silakan merujuk pada Kebijakan Sekolah 5.5 tentang
Pengaduan.
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LAYANAN KONSELING
Sekolah memiliki beberapa Konselor yang siap membantu terkait masalah pribadi, akademis atau
sosial siswa. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan berdasarkan permintaan siswa, orang tua, guru
atau rujukan dari salah satu anggota Tim SLT. Kami juga menyediakan konseling terkait dengan
perguruan tinggi.
Tujuan dari Konselor High School adalah untuk menyediakan program konseling yang proaktif dalam
rangka mempromosikan dan meningkatkan pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Dengan
memfokuskan kepada pembelajaran sosial dan emosional, program konseling sekolah akan
menyediakan kesempatan untuk memberikan dukungan penuh kepada siswa di dalam pengalaman
belajar mereka.
Konselor kami akan bekerja bersama siswa secara individu, dalam kelompok kecil atau melalui
program bimbingan. Konseling diberikan sebagai layanan jangka pendek, berfokus pada solusi dan
senantiasa menjaga kerahasiaan dengan cara mendorong siswa untuk mengidentifikasi kelebihan
mereka serta turut bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif
untuk kesuksesan dan kesejahteraan siswa.
Layanan yang diberikan oleh Konselor High School meliputi:
➔ dukungan terhadap kesejahteraan siswa;
➔ pendampingan terhadap perencanaan individu siswa;
➔ layanan responsif serta pengembangan program dan dukungan sistem yang terkait dengan
program bimbingan siswa.

KURIKULUM
Sekolah Ciputra menerapkan pendidikan kontinum International Baccalaureate Organization (IBO). Ini
berarti siswa mengikuti program IBO selama mereka belajar di Sekolah Ciputra. Siswa dari Kelas 7-10
menjalankan Program MYP (Middle Year’s Programme) IBO sedangkan siswa Kelas 11 dan 12
mengikuti Program Diploma (Diploma Programme/DP). Perlu diketahui bahwa di program diploma ini
siswa dapat memilih jurusan yang akan mendukung mereka di pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya,
mereka dapat mengambil program Diploma IB penuh atau Diploma Course dan program lain yang
akan mendukung pilihan jurusan mereka ketika masuk ke universitas di Indonesia.
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JADWAL HARIAN
07:30 – 07:50 WIB*
07:55 – 08:55 WIB
09:00 – 10:00 WIB
10:00 – 10:25 WIB
10:30 – 11:25 WIB
11:30 – 12:25 WIB
12:25 – 13:00 WIB
13:05 – 14:00 WIB
14:05 – 15:00 WIB
●

●
●

●

Sesi Homeroom (HR)
Periode 1
Periode 2
Sesi Break
Periode 3
Periode 4
Makan Siang
Periode 5
Periode 6

Indonesia Raya akan dimulai pada pukul 07:30 WIB*, dilanjutkan dengan doa. Wali Kelas dan
siswa harus berdiri saat mendengarkan lagu kebangsaan kemudian guru memimpin siswa
dalam doa (atau meminta siswa melakukannya).
Siswa yang tidak masuk kelas saat bel berbunyi akan dianggap terlambat. Mereka harus
menunjukkan form izin terlambat untuk masuk kelas.
Loker hanya dapat diakses sebelum jam sekolah dimulai, saat jam istirahat, dan setelah jam
sekolah berakhir. Siswa harus memastikan mereka memiliki semua peralatan yang diperlukan
untuk pembelajaran sebelum masuk kelas.
Terkadang pengaturan waktu harian dimodifikasi untuk mengakomodasi berbagai kegiatan
sekolah. Struktur waktu harian pada hari-hari ketika kegiatan ini diadakan akan dibagikan
kepada guru melalui Memo Harian kami.

WARGA DIGITAL
Setiap tahun semua siswa harus menandatangani kesepakatan tentang penggunaan fasilitas teknologi
informasi di sekolah (lihat contoh di bawah). Ini mencakup semua hal yang terkait dengan
penggunaan teknologi informasi dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.
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DIPLOMA
Sekolah Ciputra High School Diploma (SCHSD) dapat diberikan kepada siswa Kelas 12 terlepas dari
pilihan jalur mereka. Agar memenuhi syarat untuk menerima SCHSD, siswa harus memenuhi
persyaratan minimum kredit dan memenuhi persyaratan non-akademik (lihat di bawah). Persyaratan
ini dimaksudkan sebagai standar minimum dan siswa didorong untuk melampaui standar ini jika
memungkinkan. Selain itu, persyaratan minimum kredit akan bervariasi tergantung pada pilihan
jurusan siswa di Kelas 11 & 12.
Untuk mencapai jumlah penuh kredit yang dialokasikan untuk mata pelajaran tertentu, seorang siswa
harus mencapai nilai rata-rata 4 atau lebih tinggi di rapor dua semester mereka dalam satu tahun
ajaran. Selain itu, siswa harus menunjukkan tingkat kehadiran 90% atau lebih tinggi untuk mata
pelajaran tersebut dalam satu tahun ajaran. Jika seorang siswa hanya memenuhi salah satu dari
kriteria ini, mereka hanya dapat menerima setengah dari kredit yang dialokasikan untuk mata
pelajaran tersebut. Jika seorang siswa gagal memenuhi kedua kriteria ini, mereka tidak akan
menerima kredit untuk mata pelajaran pada tahun ajaran tersebut.
Siswa yang pindah ke Sekolah Ciputra (SC) paruh-jalan di Kelas 9 atau di tingkat lebih tinggi dapat
menerima kredit untuk mata pelajaran yang setara di sekolah lain atau memiliki persyaratan tertentu
dengan persetujuan dari Kepala Sekolah.
Kredit SCHSD terdistribusi sebagai berikut:
Kelas 9-10: IB Middle Years Programme (MYP)
Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia
English
Humanities
Science
Mathematics
Performing Arts
Mandarin
Agama dan Budi Pekerti
PPKn
Design
Physical & Health Education (PHE)
Grade Level Programme (GLP)

Jumlah Jam (per 2 minggu)
8
7
7
7
7
5
4
4
4
3
3
1

Kelas 9 (dua semester)
Kelas 10 (dua semester)

Kredit
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.00
Total = 9.50 kredit
Kelas 9 = 9.50 kredit
Kelas 10 = 9.50 kredit
Total = 19.00 kredit
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Kelas 11-12: Jalur IB Diploma Programme (DP) ATAU DP Courses Jalur A
Mata Pelajaran
Mata Pelajaran Higher Level (HL)*
Mata Pelajaran Standard Level (SL)*
Theory of Knowledge (ToK)
Agama dan Budi Pekerti
PPKn
Physical & Health Education (PHE)
Private Study
Grade Level Programme (GLP)
Extended Essay (EE)

Jumlah Jam (per 2 minggu)
3 x 8 = 24
3 x 6 = 18

Kredit
1.00 x 3 = 3.00
1.00 x 3 = 3.00

4
4
3
2
3
1
1

0.75
0.75
0.75
0.75
0.00
0.00
0.00
Total = 9.00 kredit

Kelas 11 (dua semester)
Kelas 12 (satu semester)

Kelas 11 = 9.00 kredit
Kelas 12 = 4.50 kredit
Total = 13.50 kredit

* Salah satunya Bahasa Indonesia
Kelas 11-12: DP Courses Jalur B (Science) ATAU DP Courses Jalur C (Humanities)
Mata Pelajaran
English HL/SL
Bahasa Indonesia HL/SL
Mathematics SL
Science / Humanities
Pilihan (Mandarin/Music/Visual Arts)
Entrepreneurship
Agama dan Budi Pekerti
PPKn
Physical & Health Education (PHE)
Grade Level Programme (GLP)
Extended Essay (EE)

Jumlah Jam (per 2 minggu)
8/6
8/6
6
3 x 6 = 18
6
4
4
3
2
1
1

Kelas 11 (dua semester)
Kelas 12 (satu semester)

Kredit
1.00
1.00
1.00
1.00 x 3 = 3.00
1.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.00
0.00
Total = 10.00 kredit
Kelas 11 = 10.00 kredit
Kelas 12 = 5.00 kredit
Total = 15.00 kredit

Catatan: Untuk menerima SCHSD, kredit minimum yang harus diperoleh di Kelas 9-12 ditunjukkan
pada tabel di bawah ini:
Jalur
DP Pathway
DP Courses Jalur A
DP Courses Jalur B (Science)
DP Courses Jalur C (Humanities)

Jumlah Minimum Kredit yang disyaratkan untuk kelulusan
30.00
29.00*
30.00
30.00
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Selain itu, siswa harus:
● Mendapatkan nilai memuaskan (skor 3 atau lebih) untuk MYP Personal Project mereka.
● Menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk service/pelayanan selama Kelas 9-12.
● Aktif menjadi siswa Sekolah Ciputra setidaknya untuk sepanjang tahun Kelas 12.
● Menerima nilai yang memuaskan (nilai D atau lebih tinggi) untuk makalah penelitian mereka di
akhir Semester 1 Kelas 12. Keberhasilan menyelesaikan Extended Essay (EE) di program DP
akan memenuhi persyaratan ini.
● Menunjukkan catatan perilaku yang memuaskan di Kelas 9-12. Tim SLT akan memutuskan
apakah persyaratan ini telah dipenuhi atau tidak.
CATATAN
1. Untuk siswa yang memilih lima (5) mata pelajaran (DP Courses Jalur A*), jumlah kredit
minimum yang diperlukan untuk lulus adalah 27,5.
2. Semua siswa WNI harus memenuhi semua persyaratan pemerintah terkait dengan penilaian
kelulusan.
3. Memastikan bahwa semua kewajiban administrasi dan keuangan sekolah telah dipenuhi oleh
orang tua siswa.

MENGEMUDI KE SEKOLAH
Siswa di bawah umur 17 tahun tidak diperbolehkan berkendara ke sekolah. Siswa yang berkendara ke
sekolah harus memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Siswa harus memarkir kendaraannya di area
parkir siswa dan memiliki stiker parkir Sekolah Ciputra yang tertempel pada mobilnya. Siswa yang
memenuhi syarat untuk mengemudi ke sekolah tidak diizinkan untuk mengantar siswa lain ke atau
dari SC.

PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH
Terdapat berbagai bentuk pendidikan di luar sekolah, misalnya kegiatan outing satu hari, kompetisi
‘house’ di luar ruangan (hari olahraga, dan lain-lain), karyawisata dan berkemah. Selain berkemah,
pendidikan di luar sekolah dikelola oleh guru bidang studi yang terkait dengan program tersebut.
Tujuan dari pendidikan di luar sekolah adalah untuk mendukung pembelajaran siswa dan
mengembangkan kurikulum di sekolah. Kegiatan berkemah dikelola oleh GLM masing-masing tingkat
kelas yang bekerja sama dengan pengelola dari luar yang telah berpengalaman dalam hal
perencanaan dan pengawasan kegiatan berkemah. Setiap aktifitas dirancang untuk mendorong
pengembangan diri, memperluas pembelajaran dan memberikan pengalaman yang menyenangkan.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Kebijakan Sekolah 2.14 tentang Pendidikan di Luar Sekolah.

KEDARURATAN
Sekolah menjalankan latihan kedaruratan seperti kebakaran, lockdown (penguncian dari dalam), dan
gempa bumi. Demikian juga, Sub komite Kesehatan dan Keselamatan bertemu secara rutin untuk
mengidentifikasi dan mengatasi setiap potensi bahaya. Semua orang tua yang berkunjung ke sekolah
harus mengetahui apa yang perlu dilakukan apabila terjadi keadaan darurat. Informasi ini tersedia
bagi semua pengunjung sekolah dan dipajang di ruang tunggu orang tua di gedung MPH. Silakan
merujuk pada poster di Halaman 25.
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PENGAMBILAN FOTO DAN VIDEO
Sesuai perjanjian yang ditandatangani saat pendaftaran masuk, sekolah akan menggunakan foto atau
video siswa untuk tujuan promosi sekolah sesuai kebutuhan. Foto atau video tersebut akan digunakan
di papan pengumuman sekolah, akun Instagram, situs web, atau papan iklan. Pengunjung sekolah
dilarang memotret atau merekam siswa tanpa izin dari Executive Principal (EP).

UPACARA BENDERA
Hari Kemerdekaan (17 Agustus) dan Hari Pancasila (1 Juni) adalah dua hari saat kami mengadakan
upacara bendera.

HADIAH
Di Sekolah Ciputra, kami melarang pemberian hadiah yang bernilai mahal kepada setiap anggota staf
demi kepentingan transparansi di sekolah.

SESI HOMEROOM
Di setiap tingkat kelas, semua siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 10-14 siswa
dan bertemu dengan guru Homeroom (wali kelas) setiap harinya. Para wali kelas ini menjadi bagian
dari tim guru di tingkat kelas tersebut dan dipimpin oleh seorang Manajer TIngkat Level (Grade Level
Manager/GLM). Sesi homeroom ini menjadi sarana utama administrasi siswa sekaligus menyediakan
pendampingan bagi siswa. Secara khusus, pendampingan ini turut mendukung perkembangan sosial
dan emosional siswa melalui pendekatan belajar (Approaches to Learning/ATL) serta membangun
karakteristik profil pemelajar. Dengan model pengajaran online atau hybrid, wali kelas bertemu
dengan siswa dua kali sehari, di awal dan di akhir jam sekolah.

PEKERJAAN RUMAH
Sekolah memberikan tugas (PR) kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Tugas ini dapat diakses oleh
orang tua di sistem ManageBac sekolah. Sangatlah penting apabila orang tua merasa bahwa tugas
yang diberikan terlalu banyak, sedikit, atau tidak sesuai dengan tingkatan siswa, orang tua dapat
mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan. Jika anak Bapak/Ibu sudah berusaha secara
maksimal tetapi masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, silakan menghubungi guru
tersebut.

KLUB ‘HOMEWORK’
Sekolah memiliki klub ‘Homework’ yang diawasi oleh guru dan berlangsung pada saat jam istirahat
kedua. Klub ini dimulai pada Term 2. Guru dapat menyarankan siswa untuk bergabung dalam klub ini
apabila diperlukan. Orang tua juga dapat meminta ke guru Homeroom (wali kelas) untuk memberikan
rekomendasi kepada anaknya agar bergabung di klub tersebut.

SISTEM ‘HOUSE’
Sistem House di Sekolah Ciputra berusaha untuk menciptakan komunitas dan budaya yang
mendukung di mana siswa dan staf merasa aman untuk mengambil risiko, merayakan kesuksesan
mereka, dan belajar dari kegagalan bersama. Kata 'House' (rumah) dalam konteks ini tidak menunjuk
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pada sebuah bangunan, melainkan sebuah tim. Tim ini menjalin hubungan baik sesama anggota tim,
yang dikembangkan melalui hubungan pertemanan lama dalam komunitas yang stabil dan interaksi
rutin sepanjang tahun ajaran. Tujuan mendasar dari sistem House adalah untuk membagi Sekolah
Ciputra menjadi komunitas yang lebih kecil yang mempromosikan pembelajaran dan loyalitas kepada
sekolah secara menyeluruh. Melalui House, siswa dan guru sama-sama menjadi anggota tim yang
penuh semangat, peduli satu sama lain dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tujuan secara
keseluruhannya adalah agar siswa dan anggota staf kami berkembang dalam komunitas inklusif yang
menghargai keragaman, membangun karakter, serta mampu menempatkan nilai-nilai seni dan
humaniora, pengetahuan, keterampilan, dan praktik mereka ke dalam tindakan (Cendekiawan
Warga). Penting bagi siswa untuk memiliki kesempatan untuk berperan aktif dan berkontribusi pada
komunitas di sekolah mereka, yang memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan
keterampilan dan bakat serta mengakui keberhasilan mereka dengan berbagai cara. Kami mendorong
siswa untuk berperan aktif dalam menyukseskan House mereka. Upaya individu dan tim akan selalu
dihargai dan siswa diharapkan berkontribusi pada kompetisi antar-House yang diadakan sepanjang
tahun ajaran.
House di Sekolah Ciputra
Terdapat empat (4) House di Sekolah Ciputra dengan masing-masing maskot, yakni:
(1) Red House dengan Zuko si beruang madu.
(2) Blue House dengan Monto si badak Jawa.
(3) Yellow House dengan Taz si harimau Sumatera.
(4) Green House dengan Pascal si komodo.
Catatan: Felix si Elang adalah maskot sekolah secara keseluruhan!
Manfaat Sistem House
● Hal ini memberikan siswa dan staf kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa dari semua
tingkatan kelas.
● Siswa memiliki kesempatan untuk terlibat dengan guru di semua departemen.
● Meningkatkan kesempatan untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa.
● Memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan non-akademik
dan non-atletik.
● Cara yang bagus untuk mengenal lebih banyak orang di luar lingkungan kelas.
● Memberikan pengaruh positif pada teman sebaya dan dapat memberikan efek positif di
dalam kelas sebagai bentuk motivasi.
● Peningkatan semangat sekolah dan persaingan yang sehat dapat memberikan dampak positif
pada lingkungan sekolah.
● Studi menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem House memiliki siswa yang lebih
bahagia dan memiliki semangat sekolah yang lebih jika dibandingkan sebelum sistem House
diterapkan.

Page 27

Maskot sekolah dan House (dari kiri ke kanan):
Monto si badak Jawa, Zuko si beruang madu, Felix si Elang,
Taz si harimau Sumatera, dan Pascal si komodo

Sekolah dan setiap lambang House,
dengan maskot yang diilustrasikan di tengah
setiap lambang House

HIMNE SEKOLAH CIPUTRA
Himne Sekolah Ciputra dinyanyikan di setiap awal acara assembly dan acara khusus lainnya.
Sungguh indah tempat kami belajar
Menanam benih cinta kasih
tempat kami tumbuh berkembang

This wonderful place where we learn
Plants seeds of love
For us to grow and thrive

Setiap waktu adalah kurniaNya
Untuk mencipta dan berkarya
Agar hidup tak sia-sia

Every moment is a gift
For creating and working
So that we do not live in vain

Reff:
Seiring langkahku menuju masa depan penuh ceria
Selalu berpacu wujudkan semangat hidup yang mulia
Jadi manusia sejati bagimu ibu pertiwi

Reff:
We step forward to a bright future,
always striving with spirit for a noble life
As true children of our motherland.

Kami bangga menjadi putra bangsa
Bersama Sekolah Ciputra
Dalam wujudkan cita-cita

We are proud to be children of our nation
And together with Sekolah Ciputra
Achieve its aspirations

PROFIL PEMELAJAR IB
Profil pemelajar IB terdiri atas beberapa atribut/karakter yang terkait dengan visi sekolah. Sekolah
secara aktif mengajarkan keterampilan (ATL) yang juga mendukung pengembangan profil ini. Sekolah
juga memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menampilkan atribut/karakter tertentu
dalam profil pemelajar. Data yang dijadikan sebagai pertimbangan diambil dari sistem pendataan
tentang penghargaan/rekomendasi. Adapun profil pemelajar dapat dilihat di Halaman 31-32.
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TINGKATAN BAHASA
Siswa yang mempelajari Bahasa dan Sastra (Language and Literature) tidak dapat memilih
Penguasaan Bahasa (Language Acquisition) untuk kualifikasi mereka. Dalam kriteria sekolah, siswa
yang bahasa ibunya Bahasa Indonesia tidak seharusnya mempelajari penguasaan bahasa untuk mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian pula siswa yang lancar mempelajari Bahasa dan Sastra dalam
mata pelajaran Bahasa Inggris tidak diperbolehkan untuk mempelajari penguasaan bahasa untuk
mata pelajaran Bahasa Inggris.

LOKER
Setiap siswa mendapatkan loker. Siswa bertanggung jawab atas lokernya dan memastikan untuk tetap
terkunci. Sekolah tidak bertanggung jawab untuk barang milik pribadi yang hilang atau tercuri. Loker
adalah milik sekolah dan harus dijaga supaya tetap bersih, rapi dan bebas dari stiker atau tanda lain
yang sifatnya permanen.
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Berikut ini adalah penjabaran tentang profil pemelajar IB:
INKUIRI

Pemelajar mengembangkan keingintahuan mereka. Mereka mempelajari
ketrampilan-ketrampilan untuk kepentingan riset dan inkuiri serta
menunjukkan kemandirian dalam belajar. Mereka secara aktif menikmati
proses pembelajaran dan mempertahankan kecintaan akan belajar selama
hidup mereka.

BERPENGETAHUAN

Pemelajar mengeksplorasi konsep-konsep, ide-ide, dan isu-isu yang
bermuatan lokal dan global. Dengan begitu, mereka mendapatkan
pengetahuan mendalam dan mengembangkan pemahaman menyeluruh
dari berbagai ragam disiplin ilmu secara seimbang.

PEMIKIR

Pemelajar melatih inisiatif dalam mengaplikasikan ketrampilan berpikir
kritis dan kreatif, menggunakan lebih dari satu bahasa dalam beragam cara
berkomunikasi. Mereka bekerja efektif dan mempunyai kemauan untuk
berkolaborasi dengan orang lain.

KOMUNIKATOR

Pemelajar memahami dan mengekspresikan ide-ide dan informasi dengan
percaya diri dan kreatif, menggunakan lebih dari satu bahasa dalam
beragam cara berkomunikasi. Mereka bekerja efektif dan mempunyai
kemauan untuk berkolaborasi dengan orang lain.

BERPRINSIP

Pemelajar bertindak dengan integritas dan kejujuran, dengan rasa keadilan
dan menghargai yang tinggi terhadap martabat setiap individu, grup dan
komunitas. Mereka bertanggung jawab terhadap tindakan mereka sendiri
dan konsekuensi yang ada.

BERPIKIRAN
TERBUKA

Pemelajar memahami dan menghargai budaya dan sejarah pribadi mereka,
dan bersikap terbuka terhadap perspektif, nilai-nilai dan tradisi orang lain
dan komunitas lain. Mereka terbiasa untuk mencari dan mengevaluasi
keragaman pandangan, dan mempunyai kemauan untuk berkembang dan
belajar dari pengalaman.

PEDULI

Pemelajar menunjukkan empati, kasih sayang dan rasa hormat kepada
kebutuhan dan perasaan orang lain. Mereka mempunyai komitmen pribadi
untuk melayani dan bertindak untuk menciptakan perbedaan yang positif
dalam hidup orang lain dan lingkungan.

PENGAMBIL RESIKO

Pemelajar mengadakan pendekatan terhadap situasi baru dan
ketidakpastian dengan berani dan pikiran matang, dan mempunyai
kemandirian jiwa dalam mengeksplorasi peran-peran baru, ide-ide dan
strategi. Mereka berani dan lantang dalam mempertahankan keyakinan
mereka.

Page 30

SEIMBANG

Pemelajar memahami pentingnya intelektualitas, keseimbangan fisik dan
emosional untuk menjadi pribadi yang baik secara luar dalam bagi dirinya
sendiri maupun orang lain.

REFLEKTIF

Pemelajar memberikan pertimbangan yang matang terhadap
pembelajaran dan pengalaman pribadi. Mereka mampu untuk menilai dan
memahami kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki untuk mendukung
pembelajaran dan pengembangan pribadi mereka.
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BARANG HILANG
Karena setiap siswa memakai seragam, maka penting sekali untuk memberikan label nama siswa di
seragam dan barang pribadi. Guru senantiasa menekankan kepada semua siswa bahwa mereka
bertanggung jawab terhadap barang milik pribadi mereka masing-masing dan bukanlah tanggung
jawab wali kelas. Ini adalah bagian penting dari keterampilan manajemen diri. Mohon dukungan
orang tua untuk mengingatkan kepada anak-anak supaya selalu berhati-hati terhadap barangnya
sendiri. Apabila anak Bapak/Ibu lupa menaruh barang, sekolah menyediakan Pos Sekuriti di dekat
pintu masuk High School sebagai tempat untuk mengambil barang yang tertinggal.

MANAGEBAC
High School menggunakan sistem ManageBac sebagai sarana komunikasi tentang perkembangan
belajar siswa. Semua orang tua dapat masuk ke sistem ini melalui akun masing-masing. Apabila ada
kesulitan, silakan menghubungi Staf Administrasi High School.

BULETIN SEKOLAH (NEWSLETTER)
Buletin dikirim melalui email orang tua setiap dua bulan. Semua buletin yang telah terkirim dapat di
akses di situs web sekolah.

PERAWAT SEKOLAH
Terdapat perawat sekolah yang melayani keperluan siswa terkait dengan kesehatan mereka. Apabila
siswa merasa kurang sehat; siswa akan dibawa ke UKS High School. Jika kondisinya membaik, mereka
bisa kembali ke kelas. Sebaliknya, perawat sekolah akan menghubungi orang tua apabila kondisi siswa
memburuk. Apabila siswa sedang dalam pengobatan, harap memberikan obat yang diperlukan
kepada perawat sekolah agar dikonsumsi/digunakan siswa sesuai jadwal yang ditentukan.
Apabila terjadi cedera yang serius dan memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut, siswa akan
dibawa ke rumah sakit terdekat. Bapak/Ibu akan segera dihubungi dan diinformasikan kemana anak
Bapak/Ibu telah dibawa dan kondisinya. Anak bapak/Ibu akan ditemani ke rumah sakit oleh salah satu
staf yang akan berada di sana hingga Bapak/Ibu tiba. Mohon untuk tidak menelepon perawat sekolah
dan memintanya pergi ke ruang kelas untuk memeriksa kondisi anak Bapak/Ibu. Perawat sangatlah
diperlukan untuk selalu berada di UKS ketika terjadi keadaan darurat. Orang tua harus
menyampaikan ke pihak sekolah apabila anak mereka terkena penyakit menular dan harus
beristirahat di rumah sampai dinyatakan sembuh dan tidak berpotensi menulari oleh pihak medis
yang berwenang.

OSIS
OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah. OSIS dipimpin oleh Kapten dan Wakil Kapten terpilih dari
Kelas 11. Para pengurus OSIS terdiri dari perwakilan masing-masing tingkat kelas dan
menyelenggarakan berbagai kegiatan dan layanan sosial untuk sekolah. Mereka juga memberikan
masukan kepada Tim SLT terkait dengan berbagai hal seperti hasil survei siswa.
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INTERAKSI ORANG TUA
Interaksi antara orang tua dan staf sekolah harus selalu dilakukan dengan sikap saling menghormati
dan santun serta didasari semangat untuk mencapai hasil pendidikan yang terbaik bagi anak.

SURVEI ORANG TUA/SISWA
Setiap tahun sekolah menyelenggarakan survei kepada orang tua dan siswa untuk mengumpulkan
informasi terkait dengan pengembangan sekolah ke depannya. Kami sangat mengharapkan peran
serta orang tua di survei sekolah ini dan di berbagai kegiatan kelompok diskusi sehingga kita dapat
meningkatkan kemitraan antara orang tua dan sekolah.

ORGANISASI ORANG TUA (PARENT SUPPORT GROUP/PSG)
PSG adalah organisasi orang tua yang sifat keanggotaannya sukarela. Pengurus PSG bertemu secara
rutin untuk membahas tentang berbagai kegiatan akademik dan sosial. Apabila Bapak/Ibu tertarik
untuk bergabung, silakan menghubungi Staf Administrasi sekolah atau mendaftar di pertemuan orang
tua pada awal tahun ajaran.

PERTEMUAN ORANG TUA DAN GURU
Pertemuan Orang Tua-Guru (Parent Teacher Conferences/PTC) adalah kesempatan berharga untuk
lebih meningkatkan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua mengenai pembelajaran siswa.
Orang tua diberikan kesempatan untuk bertemu dengan setiap guru mata pelajaran dan mengetahui
tentang prestasi akademik anak mereka serta harapan masing-masing guru.
Penelitian menunjukkan bahwa siswa belajar lebih maksimal, memiliki nilai lebih tinggi, dan memiliki
kehadiran di sekolah yang lebih baik ketika orang tua terlibat dalam pendidikan anak mereka.
Jadwal PTC telah diputuskan dengan mempertimbangkan perkembangan siswa. Setiap tahun ajaran,
kami mengadakan empat (4) kali pertemuan orang tua-guru (PTC):
● Di akhir Term 1 (September/Oktober);
● Di akhir Semester 1 (Desember);
● Di akhir Term 3 (Maret/April);
● Di akhir Semester 2 (Juni).

KEBIJAKAN SEKOLAH
Semua kebijakan sekolah akan ditinjau secara berkala. Semua kebijakan sekolah terkait orang tua dan
siswa dapat dilihat di situs web sekolah.

REKOMENDASI
Guru-guru secara rutin membuat referensi/rekomendasi bagi siswa yang digunakan untuk proses
pendaftaran perguruan tinggi. Konselor High School tersedia untuk membantu siswa perihal karir
pendidikan termasuk bagi yang membutuhkan surat rekomendasi.
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RAPOR PERKEMBANGAN SISWA
High School mengeluarkan rapor secara elektronik di setiap akhir semester. Tujuan dari rapor ini
adalah untuk memberikan catatan akurat tentang perkembangan belajar anak di kelas kepada orang
tua (baik secara akademik, sosial maupun emosional). Akses rapor akan diberikan bagi siswa yang
telah menyelesaikan kewajiban administrasi seperti pembayaran biaya sekolah dan/atau
mengembalikan (atau memperpanjang masa pinjam) buku perpustakaan (termasuk buku pelajaran)
sebelum jadwal penerimaan rapor.
Siswa juga akan menerima Progress Report (laporan kemajuan) di akhir Term 1 & Term 3. Progress
Report tidak sama dengan rapor semester karena tidak menyertakan komentar guru. Namun,
Progress Report berperan penting dalam memungkinkan guru, siswa, dan orang tua untuk
mengetahui seberapa baik prestasi siswa. Bagi siswa, laporan kemajuan ini memberikan kesempatan
untuk memperbaiki kebiasaan belajar, mengubah perilaku mereka, dan membuat perubahan lain
untuk menjaga diri mereka tetap pada jalur akademik yang positif.

PENAMPILAN SISWA DI TEMPAT UMUM
Kompetisi Olahraga:
Dalam semua kompetisi olahraga, seragam yang dikenakan oleh peserta harus mencantumkan nama
sekolah dengan jelas dan dieja dengan benar. Logo Sekolah dan logo IBO harus ditampilkan dengan
jelas dan benar. Seragam sekolah hanya boleh menggunakan warna sekolah biru tua, hijau tua, tosca
dan putih. Desain seragam harus disetujui oleh Executive Principal (EP) sebelum diproduksi.
Kompetisi non-olahraga:
Apabila tidak ada ketentuan lain dalam peraturan kompetisi, seragam sekolah lengkap harus
dikenakan. Jaket bukan seragam, item pakaian lain dan/atau aksesoris tidak boleh dikenakan kecuali
disetujui oleh Executive Principal (EP).
Kemah, kunjungan lapangan, dan karya wisata:
Guru dan siswa biasanya mengenakan pakaian kasual yang rapi. Jika suatu acara mengharuskan siswa
untuk mengenakan seragam sekolah, seragam sekolah lengkap harus dikenakan. Jaket bukan
seragam, item pakaian lain dan/atau aksesoris tidak boleh dikenakan kecuali disetujui oleh Executive
Principal (EP). Guru pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan berpakaian diikuti
oleh siswa yang berpartisipasi.
Di luar jam sekolah:
Jika seorang siswa memakai seragam sekolah setiap saat, seragam sekolah lengkap harus dikenakan.
Jaket bukan seragam, item pakaian lain dan/atau aksesoris tidak boleh dikenakan kecuali disetujui
oleh Executive Principal (EP). Saat mengenakan seragam sekolah, siswa harus berperilaku teladan. Ini
termasuk tidak mengunjungi lokasi yang dianggap tidak cocok untuk anak di bawah umur oleh
masyarakat umum (seperti bar dan tempat perjudian online).

TRANSPARANSI
Anak-anak di sekolah memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang
cenderung mengistimewakan salah satu anak tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, kami tidak
menyarankan untuk meminta nomor HP/alamat email pribadi guru serta memberikan hadiah dan
undangan kepada guru. Hubungan personal antara orang tua dan guru akan dapat mengaburkan
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batasan profesionalisme guru. Semua siswa memiliki hak untuk menjalin hubungan yang profesional
dan positif dengan guru dan mendapatkan kesempatan belajar yang sama di sekolah.

LES PRIVAT
Les privat oleh guru Sekolah Ciputra sangatlah tidak disarankan. Apabila ada alasan tertentu yang
mengharuskan siswa mendapatkan pengajaran dari guru sekolah, mohon mendiskusikannya dengan
Kepala Sekolah (HSP atau HSCP).

SERAGAM SEKOLAH
Permasalahan terkait dengan seragam dan penampilan siswa seringkali cukup terbuka untuk
interpretasi dari setiap individu. Oleh karenanya, penilaian akhir apakah seragam atau penampilan
anak sesuai dengan standar sekolah berada pada pimpinan Sekolah Ciputra.
Siswa harus selalu menunjukkan penampilan yang rapi dan bersih. Pakaian harus bersih dan dalam
kondisi baik. Rambut harus disisir dan ditata dengan rapi dan untuk putra tidak melebihi panjang
kerah. Tidak diperbolehkan mewarnai dan menata rambut dengan gaya ekstrim. Rok putri harus
sampai ke lutut. Riasan wajah tidak disarankan dan harus tidak mencolok. Jika anak Bapak/Ibu perlu
datang ke sekolah dengan tidak mengenakan seragam untuk alasan tertentu, mereka perlu membawa
surat dari orang tua atau orang tua telah menghubungi sekolah sebelumnya kemudian siswa harus
mendapatkan form izin dari Kantor Administrasi.
Perhiasan:
● Putri: Jam tangan, anting-anting telinga yang pendek dan sederhana, aksesoris rambut yang
cocok dengan warna seragam sekolah.
● Putra: Jam tangan
Seragam Siswa

KELAS 7- 8

Putri: Rok seragam sekolah sesuai aturan (kotak-kotak warna hijau dan biru)
dan/atau celana panjang (berwarna hijau seperti rok seragam), sepatu hitam dan
kaos kaki putih polos sesuai aturan.
Putra: Celana pendek sekolah sesuai aturan (warna hijau), kemeja sekolah,
sepatu hitam dan kaos kaki putih polos sesuai aturan.
Kelas 9 Putri: Rok seragam sekolah sesuai aturan (kotak-kotak warna hijau dan
biru) dan/atau celana panjang (berwarna hijau seperti rok seragam), sepatu
hitam dan kaos kaki putih polos sesuai aturan.

KELAS 9-12

Putri: Rok seragam sekolah sesuai aturan (warna hijau) dan/atau celana panjang
(berwarna hijau seperti rok seragam), sepatu hitam dan kaos kaki putih polos
sesuai aturan.
Putra: Celana panjang sekolah sesuai aturan (warna hijau), kemeja sekolah,
sepatu hitam dan kaos kaki putih polos sesuai aturan,.
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Sepatu Hitam yang Diperbolehkan:
Kami menyadari bahwa terkadang sulit untuk membeli sepatu dengan warna hitam yang tepat.
Sepatu harus dominan warna hitam, dengan tali hitam dan jika ada warna lain haruslah warna putih –
tidak diperbolehkan ada warna lain, meskipun pada logo atau pada sisi sol. Sepatu harus tidak
memiliki hak.
Seragam Olahraga:
Putri: Celana pendek olahraga, kaos olahraga/tim house, kaos kaki sekolah atau putih, dan sepatu
olahraga yang sesuai.
Putra: Celana pendek olahraga, kaos olahraga/tim house, kaos kaki sekolah atau putih, dan sepatu
olahraga yang sesuai.
Siswa boleh mengenakan seragam olahraga ke sekolah saat mereka memiliki pelajaran olahraga di
dua periode pertama. Siswa harus mengenakan seragam sekolah lengkap setelah pelajaran olahraga
selesai. Siswa yang kelas olahraganya setelah jam istirahat harus datang ke sekolah dengan
mengenakan seragam sekolah lengkap. Siswa dapat mengenakan jaket sekolah berwarna putih atau
jaket putih tanpa tudung kepala jika merasa dingin atau kondisi badan tidak sehat.
Batik:
Mengenakan Batik pada hari Jumat adalah opsional. Namun, kami mendorong siswa untuk
mendukung dan menunjukkan rasa bangga terhadap warisan budaya nasional.
Siswi putri harus mengenakan kemeja batik formal dengan potongan lurus dan berlengan, serta
bawahan rok seragam sekolah atau celana/rok formal. Harus mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki
putih sesuai aturan.
Siswa putra harus mengenakan kemeja batik formal dengan potongan lurus, berkerah dan berlengan,
serta bawahan celana seragam sekolah atau celana formal. Harus mengenakan sepatu hitam dan kaos
kaki putih sesuai aturan.
Motif bunga kasual, kaos oblong, celana jins, celana pendek, celana kasual dan tank-top tidak
diperbolehkan.

RUANG TUNGGU ORANG TUA
Kami menyediakan ruang tunggu untuk orang tua di Kantor Administrasi High School dan ruang
tunggu yang lebih besar di gedung MPH.

AKREDITASI WASC
Sekolah Ciputra adalah anggota terakreditasi penuh dari Western Association of Schools and Colleges
(WASC). WASC adalah lembaga akreditasi untuk sekolah yang berstandar internasional. Keuntungan
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menjadi sekolah bersertifikat WASC adalah memberikan siswa akses ke sejumlah Perguruan Tinggi
dan Universitas di Amerika Serikat.

SITUS WEB
Situs web kami menyediakan berbagai informasi terkait sekolah. Orang tua dapat memperoleh
informasi lengkap mengenai sekolah di www.sekolahciputra.sch.id
Buku panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang
Sekolah Ciputra. Kami telah berusaha untuk mencantumkan semua informasi di buku panduan ini,
namun apabila orang tua memerlukan bantuan lebih lanjut silakan menghubungi pihak sekolah.
●
●

Ms. Nita:
Ms. Agata:

yunitaaryanti@sekolahciputra.sch.id
agatayanita@sekolahciputra.sch.id

Telepon: (031) 21001716 ext. 7411 or 7403
Email : highschool@sekolahciputra.sch.id
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