KIDS Programming Course

cs@kidsprogrammingcourse.com

Formulir Pendaftaran
Nama siswa
Alamat rumah
Tanggal lahir
Sekolah
No handphone siswa (jika ada)
Nama orang tua
No telp rumah
No handphone orang tua
Email address orang tua

Hari/Jam pelatihan
Siswa akan pulang dengan cara
(coret salah satu)

Dijemput / pulang sendiri

Dengan form ini, saya selaku orang tua dari siswa bermaksud mendaftarkan siswa tersebut di
Kursus Pemrograman Komputer KPC dan saya telah mengerti sepenuhnya peraturan umum
yang tertera dihalaman belakang formulir pendaftaran ini.

Bekasi, …………………………

(

)

Orang Tua Siswa
Catatan: KPC hanya akan menggunakan data pribadi siswa untuk menjamin kelancaran proses belajar
mengajar di KPC serta akan menjaga kerahasiaan data pribadi siswa.
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Peraturan Umum Kursus Pemrograman Komputer untuk Anak di KPC:
1. Setiap siswa wajib membawa:
a. Laptop
b. Headphone
c. Android smartphone/tablet (khusus untuk sesi pemrograman AppInventor)
2. Siswa juga diwajibkan memiliki Google Account yang dapat dibuatkan oleh orang tua
siswa. Google account ini diperlukan pada saat sesi pemrograman AppInventor
3. Kursus dilakukan 1 x seminggu dengan lama waktu 1 jam pada hari yang telah disetujui
bersama ( 4x sebulan )
4. Untuk menjaga keseimbangan jumlah pembimbing dan siswa, siswa akan mengikuti
kursus pada sesi (hari/jam) yang telah disetujui bersama dengan KPC.
5. Perubahan jadwal kursus harus diinformasikan oleh orang tua terlebih dahulu pada KPC.
Jika perubahan jadwal kursus telah disetujui, maka siswa dapat pindah ke jadwal baru
yang diinginkan
6. Minggu ke 5 tidak ada sesi kursus.
7. JIka karena satu dan lain hal yang memaksa sesi kursus ditiadakan (mis pemadaman
listrik atau insiden lain yang tidak diinginkan), maka KPC akan mengganti sesi kursus
yang ditiadakan tadi.
8. Sesi kursus yang bertepatan pada hari libur nasional akan diliburkan dan akan di
gantikan pada minggu ke 5 atau pada waktu yang sudah disepakati bersama.
9. Biaya kursus setiap bulan sebesar Rp.450.000 ( C1,C2,C3,C4), Rp.500.000 ( Texting) yang
harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan yang berjalan. Keterlambatan dapat
mengakibatkan siswa tidak dapat mengakses program pelatihan online yang digunakan.
10. Biaya pendaftaran kursus sebesar Rp 350.000,- dibayarkan pada saat
pendaftaran.Pendaftaran keanggotaan di KPC dilakukan setelah syarat ini dipenuhi.
11. Siswa dapat cuti selama 2 bulan (maksimum 2 x dalam setahun) tanpa kehilangan status
keanggotaannya di KPC dan tanpa dikenakan biaya bulanan dengan pemberitahuan
terlebih dahulu pada KPC.
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