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A. KETENTUAN UMUM
1.

Peserta didik mendapatkan izin dari orang tua

2. Peserta didik dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan tidak dalam pantauan dokter
secara khusus

3. Titik kedatangan (Drop Off) terpusat di Parkir Ngabean
4.

Wajib membawa hasil negatif antigen, bagi yang baru mendapatkan vaksin 1 dan

yang belum vaksin
5. Tidak perlu melakukan swab antigen. bagi yang sudah mendapatkan vaksin ke I
dan 2 atau booster

B. ADMINISTRASI
1. Peserta didik membawa surat-surat sebagai berikut:
a.

Foto Copy Kartu Keluarga/KK

b.

Foto Copy Akte Kelahiran

c.

Foto Copy ljazah (Jika sdh keluar)

d. Surat keterangan sehat dari dokter pribadi/RS pemerintah atau swasta
e.

Foto copy kartu atau sertifikat vaksin

f.

Surat pernyataanjika belum atau tidak diizinkan vaksin covid-19 (terlampir)

g.

Surat pernyataan mematuhi Tata Tertib (terlampir)

h. Surat kesanggupan Pendidikan6 Tahun (terlampir)

2. Surat pernyataan/berkas diatas dimasukkan kedalam map plastik diberi nama dan
kelas masing-masing peserta didik
C. JADWAL TAHAPAN KEDATANGAN

1. Pembagian waktu kedatangan

No

1

Jam Kedatangan

Jumlah

Rabu,

08.00- 10.00

73 Anak

13 Juli 2022

10.00

12.00

73 Anak

12.00

15.00

73 Anak

HariTanggal

Catatan: Daftar nama siswi berdasarkan kedatangan terlampir

D. ALUR KEDATANGAN
1.

Alur Kedatangan

Siswi

wajib karantina mandiri minimal tiga hari di rumah sebelum
keberangkatan
Selama perjalanan menjaga diri sesuai
dengan protokol kesehatan yang sudah

a.

b.

ditentukan oleh Madrasah
Peserta didik dan

Orang tua/wali menuju

titik

Ngabean
d.

Orang tua/wali hanya diperbolehkan sampai pada

kedatangan (drop of)
titik

di Parkir

kedatangan (drop off) yang
bergantian dengan

sudah ditentukan dan tidak boleh lebih dari
10 menit untuk
peserta didik yang lain
Peserta didik

e.

mengisi daftar

petugas
Sebelum masuk

f.

hadir

asrama, siswi

kedatangan

wajib,

cuci tangan,

kesehatan

E.

dan

menyerahkan
pengecekan

g

Meletakkan sepatu atau sandal ditempat yang sudah ditentukan

h.

Segera

mandi dan mencuci

PERLENGKAPAN/BARANG
1.

pakaian

yang telah

dipakai

selama

surat-surat

kepada

suhu dan screening

perjalanan

PESERTA DIDIK

Paket BAJU SERAGAM
a.

b.
c.

d.
e.

f.

(paket dari Marzaq Unit Usaha Madrasah):
Seragam hijau putih dan kerudung minang untuk hari Sabtu
Seragam Hizbul Wathan dan kerudung segi empat untuk hari Ahad
Seragam biru putih dan kerudung minang untuk hari Senin

Seragam batik Mu'allimaat dan kerudung segi empat untuk hari Selasa
Seragam kuning dan kerudung minang untuk hari Rabu dan Kamis.
Seragam Olahraga dipakai saat kegiatan olahraga

g. Sepatu Olahraga (khusus saat olah raga)
h. Sepatu vantovel (sepatu tidak bertali) dan kaos kaki

i. Tas sekolah
2.

Paket Perlengkapan Dari Unit Usaha Koperasi Al Barokah (sudah tersedia di

Asrama):
a. Kasur

b. Bantal
c. Guling
d. Rak Buku
e. Ember

f.Hanger
g Iset Sprai Ukuran 80 cm x 200 cm

h. Piring
i. Sendok

3.

Barang-barang yang wajib di bawa oleh peserta didik
a
Perlengakapan Ibadah (mukena, sajadah dan Al Qur'an )
b. Alat mandi Sisir,. gayung/tempat sabun, sabun mandi,
shampoo,
handuk

stkat gigi.

c. Perlengkapan makan minum atau botol minum
d. Perlengkapan mencuci: sabun
cuci. pewangi pakaian,
sikat cuci
e. Setrika (tidak
wajib)

f. Sandal Jepit (utk didalam asrama) dan Sandal keluar

g.Vitamin Obat-obatan Pribadi yang diperlukan.
h. Buku tulis dan alat tulis

i. Jarum pentul, peniti untuk kerudung
j. Masker medis/kain

k. Baju harian secukupnya
Catatan untuk baju
harian:
1) Aturan sesuai
2)

dengan yang tercantum dalam tata tertib Madrasah

Baju harian di luar

asrama

memakai rok

atau

gamis

yang

dan tidak transparan).
3)

Kerudung (segi empat/bergo) menutup dada dan
longgar dengan Panjang baju di

4) Baju atasan

syar'i (tidak

ketat

tidak transparan
bawah pinggul dan

lengan
menutup pergelangan tangan
5) Baju harian dalam asrama memakai
rok/celana oanjang (tidak ketat) atau
kulon Panjang dan baju atasan
berlengan bukan baju tanktop

6) Pemakaian celana

Panjang/kulit

di luar asrama

hanya

dalam

olahraga dan outbond

kegiatan

7)

4.

Baju-baju yang tidak sesuai dengan ketentuan akan disita dan tidak kembali
Barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa di Madrasah/Asrama
HP, tablet dan alat komunikasi
b

lainnya

Laptop
Radio. Walkman. ape recorder,

music

player, modern, CD,

music

box.

MP3/MP4, IPad. dan sejenisnya
d

Bukan bacaan yang t1dak mendidik

Sepeda, sepatu
1

roda. skatcboard,

otoped dan sejenisnya

Heater dan sejen1sny a

Alat music
h

Kamera DSILR,
untuk

5.

Gopro, Mirorrless

dan sejenisnya (kecuali

atas izin

madrasah)

kegiatan ekstrakulikulerijunalistik/lomba dengan syarat-syarat tertentu)

Perlengkapan

yang sudah

(tempat tidur tingkat)

dised iakan Madrasah yaitu

1 Pintu Almari dan

Ranjang

F. GAMBARAN SECARA RINCI BATASAN MAKSIMAL BA.JU SISWNI
Jumlah

Jenis Bajuu

No

Keterangan

Maksimal
Baju Seragam

1 stel=atasan, bawahan,kerudung

6 stel

Mukena
Sajadah

Sprei

1 set sdh disediakan dr koperasi

set

Selimut
5

Handuk

7

Baju pergi

8

Baju di asrama

9 Jaket/sweater/outer
10

Underwear

10 pcs

Terdiri dr 5 atasan,5 bawahan. 1

14 pcs

Gamis dihitung 1 pcs
Terdiri dr7 atasan, 7bawahan
Menutup pantat dan longgar

2
Sesuai

Legging utk dalaman rok, manset,

kebutuhan

kaos dalam, CD, BH
5 pasang untuk sekolah

11

Kaos kaki

10 pasang

12

Sepatu

2 pasang8

5 pasang untuk keluar asrama
Sepasang sepatu vantove
Sepasang sepatu olah raga
13

Sandal

Sandal keluar

2 pasang

- Sandal jepit

14

6 Jilbab langsung

12 pcs

Kerudung

-

15

Ciput/ dalaman kerudung

16 Masker
17 Obat-obatan Pribadi dan

Vitamin/ madu

6

Jilbab segi empat

Sesuai

Kebutuhan
2-3 boks
Sesuai
kebutuhan

Terkhuhus jika ada riwayat sakit

Catatan: List daftar barang diatas merupakan batasan maksimal, diperbolehkan jika
kurang dari yang kami tentukan.

G. Ketentuan Pengepakan barang yang akan dibawa ke asrama

Dalam rangka memperlancar akses siswi dari titik kedatangan (parkir ngabean) menuju
asrama masing-masing. maka Madrasah membatasi pengepakan barang bawaan siswi
sebagaimana ketentuan berikut:

a.

I Koper atau Tas Jinjing Pakaian

b.

I Kontainer atau I Dus atau Tas Laundry

c.

1 Tas Ransel atau Tlas sekolah

Diluar barang tersebut diatas, kami mohon bisa dikirimkan via paket ke Madrasah

Mu'allimaat. Bisa dikirim ke Alamat Madrasah (sebulan sekali), contoh:

Kepada
Kelas

Ananda Fulan

Asrama
Alamat

:Ummu Salamah
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