PANDUAN PENERIMAAN SISWA BARU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

SD ISLAM DWI MATRA

I. WAKTU PENDAFTARAN :
Pendaftaran di mulai sejak tanggal 3 Oktober 2022.

II. PENDAFTARAN :

http://ppdb.sddwimatra.sch.id/registrasi
III.

PERSYARATAN PENDAFTARAN
1. Berusia minimal 6 (enam) tahun per 1 Juli 2023.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran..
3. Mengembalikan formulir pendaftaran dengan melampirkan :
- 1 (satu) lembar fotokopi akte kelahiran
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga
- 2 (dua) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm.
- Form medical record calon siswa.
- Menyetorkan uang booking fee Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Melalui Bank Mandiri No Rekening: 1270007650995 An.Dwi Matra
Catatan :
- Jadwal pelaksanaan observasi ditetapkan oleh panitia dan diberikan setelah calon siswa
dinyatakan lolos seleksi berkas pendaftaran dan dianggap telah memenuhi persyaratan.

IV.

OBSERVASI
1. Observasi dilaksanakan pada hari Sabtu (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan).
2. Aspek penilaian yang diambil dalam pelaksanaan observasi meliputi :
a. Kemampuan Sosial
b. Kematangan Fisik
c. Kecerdasan Umum
d. Kebahasaan
e. Sikap (Kemandirian, tanggung jawab dan Kedisiplinan)
3. Observasi dilaksanakan dalam bentuk aktivitas individu, tertulis dan pengamatan.

V.

PENGUMUMAN HASIL OBSERVASI
1. Hasil observasi diumumkan 2 minggu setelah pelaksanaan observasi dan disampaikan
melalui Akun PPDB pada web SD Dwi Matra.
2. Bila calon siswa dinyatakan diterima langsung melaksanakan pembayaran uang administrasi,
yang meliputi :
-

Uang Pangkal Tahap I
SPP bulan Juli 2023

Info lebih lanjut hubungi :
Call Center Dwi Matra

0858.10586691
3. Menyerahkan surat keterangan telah menyelesaikan seluruh biaya administrasi dari TK Dwi
Matra. (khusus bagi siswa yang berasal dari TK Dwi Matra).
4. Calon siswa yang tidak melaksanakan pembayaran hingga batas waktu yang telah ditetapkan,
dinyatakan gugur.
VI.

VII.

CALON SISWA YANG TIDAK LOLOS SELEKSI OBSERVASI
1. Pengambilan booking fee dapat diambil di loket pendaftaran dengan membawa seluruh bukti
pembayaran yang sah.
2. Booking fee yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hasil observasi
diumumkan maka dinyatakan hangus.
LAIN-LAIN
Uang pendaftaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan.

