PERATURAN DAN TATA TERTIB
SEKOLAH DASAR KRISTEN KALAM KUDUS TIMIKA
I. TATA TERTIB
1. Siswa harus tiba di sekolah paling lambat pukul 07 :30 WIT.
2. Setiap hari senin semua siswa diharuskan mengikuti Upacara Bendera dan diharuskan
menggunakan atribut lengkap (Pakaian merah putih, topi, dasi dan sepatu warna hitam).
3. Setiap pagi mulai pukul 7.30 - 08.00 WIT setiap siswa diharuskan mengikuti renungan pagi
dan Drill time (Vit-D).
4. Setiap hari siswa diharuskan membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal.
5. Setiap siswa diharuskan mengenakan seragam sesuai dengan peraturan sebagai berikut:
a) Senin : Seragam Putih Merah;
b) Selasa : Seragam kotak-kotak;
c) Rabu : Bebas Rapi
d) Kamis : Kemeja batik dan celana/kulot merah;
e) Jumat : Seragam Pramuka
f) Seragam Olahraga hanya digunakan pada saat pelajaran PJOK.
6. Siswa harus menjaga keamanan dan ketertiban di kelas masing-masing.
7. Buku penghubung, buku renungan, buku sekolah minggu harus dibawa sesuai himbauan
dari wali-wali kelas.
8. Setiap siswa diharuskan mempunyai 12 (dua belas) perlengkapan wajib di dalam loker
yaitu: Alkitab, gunting, penggaris, pensil, penghapus,rautan pensil, pensil warna, buku
gambar, lem, kertas origami, sempoa 1.4,dan kamus bahasa inggris.
9. Bagi siswa yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari, maka harus membawa surat keterangan sakit
dari dokter.
10. Bagi siswa yang ijin karena keperluan yang mendesak lebih dari 3 (tiga) hari, maka orang
tua dari siswa yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan yang berkaitan
dengan ijin tersebut dan ditandatangani di atas materai 6000.
11. Siswa kelas 4-6 diperbolehkan membawa handphone dan sejenisnya dalam pengawasan
masing-masing wali kelas serta wali kelas berhak mengecek history internet, video,
gambar dan games.
12. Siswa harus mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru baik di sekolah
maupun di rumah.
13. Siswa kelas 4-6 diharuskan mengikuti kegiatan kepramukaan yang diadakan oleh sekolah.
14. Pada saat makan siang, siswa harus makan dengan teratur serta membersihkan sisa-sisa
makanannya masing-masing.
15. Pada saat jam istirahat siang, siswa harus mengikuti arahan dan kesepakatan yang sudah
ada di kelas masing-masing.
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16. Pada saat di dalam kelas setiap siswa diharuskan menggunakan sandal, pada saat ke luar
kelas menggunakan sepatu.
17. Setiap siswa harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Kristen
Kalam Kudus Timika, bagi siswa yang melanggar akan dikenakan sanksi.
II.

LARANGAN
1) Pada saat mengantar/menjemput siswa dan mengantar makanan serta peralatan sekolah
siswa, orang tua atau pengantar/penjemput hanya diperkenankan mengantar sampai di
depan lobby serta dilarang masuk ke area kelas.
2) Bagi orang tua atau pengantar/penjemput dilarang mengenakan pakaian tidur, baju
tanpa lengan, celana pendek, daster, dan rok mini jika datang ke sekolah.
3) Untuk kelas 1-3 dilarang membawa handphone dan sejenisnya dengan alasan apapun.
4) Dilarang membawa mainan yang tidak berhubungan dengan pelajaran kecuali ada
pemberitahuan dari guru, dilarang membawa benda tajam dan hewan peliharaan.
5) Setiap hari kamis, siswi dilarang mengenakan gaun dan pakaian yang tidak sopan.
6) Setiap siswa dilarang membawa minuman bersoda ke sekolah.
7) Pada saat di dalam kelas, siswa dilarang:
a) Bermain pada saat jam pelajaran dan melakukan tindakan membahayakan diri dan
orang lain;
b) Memakai topi pada saat belajar;
c) Mengenakan jaket atau sweater, kecuali sakit;
d) Menyentuh dan membuka tas, loker dan laci milik orang lain;
e) Makan pada saat jam pelajaran;
f) Membawa dan menggunakan alat tulis yang berbentuk mainan;
g) Mencoret-coret anggota tubuh, buku dan fasilitas sekolah;
8) Setiap siswa dilarang menggunakan perlengkapan makan dan minum milik orang lain.
9) Tidak diperkenankan orang tua membawa dan mengadakan perayaan ulang tahun anak
di sekolah.

III.

SANKSI
1) Bagi orang tua atau pengantar/penjemput siswa yang masuk ke area kelas, akan ditegur
dan dipersilahkan berurusan dengan pihak lobby.
2) Bagi orang tua atau pengantar/penjemput siswa yang mengenakan pakaian tidur, baju
tanpa lengan, celana pendek, daster, dan rok mini, maka tidak akan diperkenankan masuk
ke area lingkungan sekolah.
3) Sanksi keterlambatan:
Apabilah bel masuk telah berbunyi (07.30) maka pintu lobby akan di tutup dan siswa yang
terlambat tidak diperkenankan masuk mengikuti pelajaran sepanjang hari berjalan dan
orang tua akan menjemput anaknya di sekolah,
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4) Sanksi terhadap sikap dan perilaku:
a) Siswa yang mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak sopan, mengejek
teman, dan melawan guru akan dikenakan disiplin yaitu membaca dan atau menulis
serta menghafalkan ayat Alkitab;
b) Siswa yang berkelahi dan memukul teman akan diberikan disiplin sebagai berikut:
✓ Jika akibat dari perkelahian dan pemukulan tersebut tidak menimbulkan cidera
fisik maka akan diberikan pembinaan dari pihak sekolah serta akan segera
diberitahukan kepada orang tua masing-masing siswa yang bersangkutan;
✓ Jika akibat dari perkelahian dan pemukulan tersebut menimbulkan cidera fisik,
maka pihak sekolah akan segera memanggil orang tua dari siswa yang
bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama secara
kekeluargaan.
c) Siswa yang mengganggu teman pada saat belajar, jika sudah diberikan teguran
sebanyak 2 (dua) kali, maka siswa tersebut akan diberikan disiplin sebagai berikut:
✓ Siswa akan dipindahkan ke thinking chair selama jam pelajaran berlangsung;
✓ Jika selama berada di thinking chair siswa tersebut masih melakukan tindakan
yang mengganggu proses belajar, maka akan dipindahkan ke ruang Kepala Sekolah
selama jam pelajaran yang sedang berlangsung dan akan kehilangan waktu
bermain selama satu hari.
d) Siswa yang merusak dan atau mengambil barang milik orang lain, serta merusak
fasilitas sekolah, diharuskan mengganti dan atau mengembalikan barang tersebut.
e) Siswa yang mencoret-coret dinding, meja, kursi, loker harus membersihkan dan
mengecat ulang seperti semula.
f) Siswa yang tidak mengerjakan tugas sekolah dari guru-guru maka akan diberikan
disiplin sebagai berikut:
✓ Jika tugasnya tidak dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan, maka siswa
tersebut harus menyelesaikan tugasnya sebelum pulang sekolah dan akan
dilakukan pengurangan nilai;
✓ Jika tidak mengerjakan tugas karena alasan sakit (tidak masuk sekolah), maka akan
diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugasnya selama satu hari.
5) Siswa yang membawa mainan, benda tajam, hewan peliharaan, dan benda berbahaya,
maka akan langsung disita dan diberitahukan kepada orang tuanya untuk mengambil
barang yang telah disita.
6) Siswa yang tidak mengenakan atribut lengkap (topi, dasi, sepatu hitam, kaus kaki putih
dan seragam putih merah) pada saat upacara bendera, maka akan berdiri dibarisan
tersendiri, dan setelah upacara harus membersihkan sampah yang ada di halaman
sekolah.
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7) Bagi kelas 1-3 yang kedapatan membawa handphone dan sejenisnya, maka akan disita
oleh wali kelas dan diberitahukan kepada orang tua untuk mengambil barang tersebut.
8) Siswi yang mengenakan gaun pada hari rabu dan kamis, maka wali kelas akan
menghubungi orang tua, dan orang tua harus membawa baju ganti sesuai dengan aturan
sekolah.
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