Lampiran 3

SURAT KONTRAK PENDIDIKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama lengkap

:………………………………………………………………………………………..….

Tempat, tanggal lahir

: ………………………………………………………………………………………….

Pekerjaan

: ………………………………………………………………………………………….

Alamat sekarang

: …………………………………………………………………………..…………….

……………………………………………………………………………………..….
Atas nama orang tua / wali dari peserta didik :
Nama lengkap

: …………………………………………………………………………………………..

Tempat, tanggal lahir

: …………………………………………………………………………………………..

Asal Madrasah/Sekolah : …………………………………………………………………………………………..
Nomor tes

: ……………………………………………………………….…………………………..

Dengan ini, saya menyatakan bahwa selama anak saya menjadi peserta didik MAN Insan Cendekia, saya
bertanggung jawab atas anak tersebut untuk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Mematuhi seluruh TATA TERTIB yang berlaku.
Bertempat tinggal di asrama.
Belajar dengan sungguh-sungguh di madrasah dan asrama.
Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh seluruh guru bidang studi.
Siap untuk meningkatkan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik.
Selalu menjaga seluruh fasilitas madrasah yang digunakan dan bertanggung jawab terhadap
kerusakan alat-alat yang diakibatkan atas tindakan yang dilakukan.
Selalu menjaga nama baik madrasah, baik di dalam maupun di luar madrasah.
Bersedia dicabut haknya sebagai peserta didik MAN Insan Cendekia Jambi, jika tidak dapat
mengikuti program akademik yang telah ditetapkan oleh madrasah.
Menjamin bahwa Seluruh Persyaratan atas nama peserta didik yang bersangkutan adalah benar.
Jika kemudian hari tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan langsung, maka saya akan menerima
keputusan madrasah untuk menggugurkan anak saya sebagai peserta didik baru MAN Insan
Cendekia Jambi
Bersedia menanggung biaya rawat inap di luar lingkungan Poliklinik MAN Insan Cendekia Jambi.
Pihak madrasah hanya menanggung biaya kesehatan yang masih dapat ditanggulangi oleh tenaga
medis Poliklinik MAN Insan Cendekia Jambi.
Bersedia mengganti rugi secara materil subsidi pembiayaan Pendidikan selama Pendidikan yang
anak saya tempuh sesuai dengan ketetapan madrasah, jika mengundurkan diri sebagai peserta
didik atas keinginan sendiri atau dikeluarkan oleh pihak madrasah karena pelanggaran terhadap
ketentuan madrasah.

Demikian Surat Kontrak Pendidikan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak mana
pun.
……….…………...................,……… April 2018
Peserta Didik,

Orang Tua / Wali,
Meterai 6000

(_______________________)
Nama Jelas & Tanda Tangan

(_______________________)
Nama Jelas & Tanda Tangan

