
Pendaftaran Daring

Alur Proses PSB 

Orang tua mendaftar melalui

website: gemalaananda.sch.id.

Pendaftaran dibuka pada Selasa, 

5 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.
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Pada layar akan muncul konfirmasi

pendaftaran disertai informasi nomor

rekening maya untuk pembayaran

biaya pendaftaran.

Pemberian Nomor Rekening
Maya (virtual)

3

Orang tua membayar biaya

pendaftaran senilai Rp650.000 melalui

nomor rekening virtual yang telah

diinformasikan oleh Sekolah.

Pembayaran Biaya Pendaftaran
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Orang tua mengisi berkas secara LENGKAP.

Berkas terdiri dari: formulir pendaftaran,

catatan pribadi anak, formulir kesehatan,

surat pernyataan orang tua, persetujuan

ketentuan umum, dan dokumen pendukung.

Pengisian Berkas Pendaftaran
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Sekolah mengirimkan surel berisi

konfirmasi penerimaan  pembayaran

biaya pendaftaran Anda dan tautan

untuk mengakses formulir daring.

Konfirmasi dan Akses 

Orang tua membayar tanda konfirmasi

senilai Rp3.000.000 melalui rekening maya

(virtual) yang sama dengan rekening

pembayaran Formulir Pendaftaran.

Pembayaran Tanda Konfirmasi
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Orang tua mengunggah

berkas LENGKAP (soft copy)

melalui tautan akses formulir

daring yang telah diberikan.

Unggah Berkas Lengkap

 Pendaftaran1.



Validasi Berkas

Alur Proses PSB 

Sekolah akan memvalidasi

kelengkapan formulir pendaftaran

daring dan pembayaran Tanda

Konfirmasi. 

1

2

Bila tervalidasi, Sekolah akan

mengirimkan notifikasi konfirmasi bahwa

formulir telah lengkap dan tervalidasi

melalui surel yang didaftarkan dalam

formulir pendaftaran daring.

Notifikasi Konfirmasi
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Sekolah akan menjadwalkan:

a. asesmen daring ananda sebanyak

dua sesi dengan durasi sekitar 30

menit,

b. bila pada asesmen tersebut

ananda terindikasi berkesulitan

belajar atau berkebutuhan khusus,

akan dijadwalkan asesmen dengan

psikolog independen (atas biaya

orang tua),

c. aktivitas asinkronus bagi orang tua,

d. wawancara orang tua.

Penjadwalan Asesmen

2. Seleksi dan Pengumuman
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Bila ananda masuk melalui jalur

berkebutuhan khusus atau berkesulitan

belajar, maka prosesnya adalah sebagai

berikut:

a. wawancara awal dengan psikolog

sekolah,

b. asesmen dengan psikolog

independen (atas biaya orang tua),

c. aktivitas asinkronus bagi orang tua,

d. wawancara orang tua.

Ananda Berkebutuhan Khusus
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Surat keputusan hasil PSB akan dikirimkan melalui surel

dalam formulir pendaftaran daring. Bagi ananda yang

diterima, dapat segera melunasi biaya pendidikan. Bagi

ananda yang tidak diterima, akan mendapatkan

pengembalian tanda konfirmasi.

Pengumuman


