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1. Selamat Datang

Selamat datang tahun ajaran 2022-2023 di Sekolah Dyatmika, tahun ke-27 beroperasinya sekolah kami.
Keberhasilan Sekolah Dyatmika sejauh ini antara lain tercipta dari hasil kerja keras staf akademik dan
administrasi yang berdedikasi dan berbakat yang bekerja sama dengan seluruh keluarga siswa
Dyatmika serta senantiasa mendukung terciptanya hubungan antar sekolah dan rumah yang kuat.

Buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan Anda informasi dan panduan yang berguna dan
mudah diakses tentang Sekolah Dyatmika, agar kita dapat mempertahankan komunitas sekolah yang
positif dan mampu menjalankan sekolah dengan lancar. Oleh karena itu, kami mohon agar orang tua
dapat melakukan hal-hal berikut:

● mendiskusikan semua aspek yang relevan dari Buku Pedoman Orang tua ini dengan anak-anak
Anda untuk membantu membiasakan diri mereka dengan nilai-nilai dan harapan di Dyatmika;

● agar orangtua sendiri merasa tak asing dengan isi buku pedoman ini;
● memperhatikan bahwa sebagai bagian dari prosedur pendaftaran siswa, semua orangtua

hendaknya menandatangani surat perjanjian mereka untuk bersedia mengikuti semua kebijakan
dan prosedur sekolah (termasuk informasi yang ada dalam buku pegangan ini).

● secara teratur memeriksa email untuk mengecek berbagai informasi penting yang dikirimkan oleh
masing-masing Kepala Sekolah

Saya mendorong Anda untuk mengunjungi situs web Dyatmika untuk mengetahui lebih lanjut
tentang sekolah kita serta mempelajari lebih lanjut Piagam Sekolah dan Profil Pelajar. Hal ini
mendukung semua aspek kehidupan sekolah, yang memastikan agar siswa Dyatmika merupakan
individu yang berwawasan luas dan berwawasan kewarganegaraan, yang menunjukkan integritas
moral dan rasa hormat terhadap orang lain.

Siswa Dyatmika berkembang melalui komitmen sekolah akan kesejahteraan siswa dan penyediaan
pendidikan dwibahasa yang ketat secara akademis, yang dilengkapi dengan fokus pada Seni dan
Olahraga. Kami merasa bangga bahwa program sekolah kami memungkinkan siswa untuk nantinya
meninggalkan Dyatmika dengan perlengkapan yang baik bagi pembelajaran masa depan mereka di
universitas-universitas unggul dunia maupun dalam kehidupan mereka seusai menyelesaikan studi
nanti.

Saya berterima kasih kepada semua keluarga Dyatmika atas dukungan Anda yang berkelanjutan di
tahun ajaran yang baru ini dan saya ucapkan selamat datang kepada semua keluarga baru Dyatmika!
 
 
Hormat saya,

Jonathan Turner
Direktur
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Pernyataan Perlindungan & Keamanan Anak

Sekolah Dyatmika percaya bahwa Perlindungan dan Keamanan Anak merupakan tanggung jawab
semua warga sekolah. Sekolah melakukan pemeriksaan latar belakang kepolisian pada semua staf

dan orang dewasa yang bekerja di Dyatmika sebelum pengangkatan mereka untuk memastikan
mereka aman bekerja dengan anak-anak dan tidak memiliki catatan kriminal. Kami berkomitmen

untuk memastikan bahwa semua siswa Dyatmika tetap aman dan bebas dari bahaya sebagai
akibat dari pengabaian atau pelecehan: karyawan, relawan dan orang tua diharapkan untuk
berbagi komitmen ini. Sekolah tidak membenarkan hukuman fisik dengan cara apapun dan

mendukung penggunaan metode alternatif seperti manajemen perilaku positif.
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2. Informasi Umum

Tentang sekolah kita
Kami mendorong Anda untuk mengenal sekolah kita lebih lanjut dengan mengunjungi situs web
sekolah. Tautan berikut mungkin sangat berguna:

Piagam Sekolah Dyatmika
Profil Pelajar Dyatmika dan Profil Pelajar dengan karakteristik yang diperluas

Peta sekolah dapat dilihat di Lampiran 11.3.

Orang-orang Penting

Eksekutif Seluruh sekolah
Jonathan Turner, Direktur
Lilawati Adhikang, Bisnis Manajer

Nick Bridges, Kepala Sekolah PAUD dan SD Internasional
Jonathan Cherry, Kepala SMP/SMA Internasional

Cokorda Agung Anre Juniana, Kepala Akreditasi SPK

Ayu Sugati, Kepala Sekolah PAUD dan SD Nasional
Ni Putu Martini, Wakil Kepala PAUD dan SD Nasional
Ketut Mahardika, Kepala SMP/SMA Nasional
Ida Ayu Kade Surya Utami, Wakil Kepala SMP/SMA Nasional
I Made Adnyana, Koordinator PAUD

PAUD/Sekolah Dasar
Wayan Rona, Kepala Kantor PAUD dan SD

Lindy Burgess, Pemimpin Tim - PAUD
Melissa Bautista-Turner, Pemimpin Tim - Primary Prep & Kelas 1
Ben Guichard, Pemimpin Tim - Kelas 2 & Kelas 3
Alison Nall, Pemimpin Tim - Kelas 4 & Kelas 5

SMP/SMA
Putu Indrayani (Iin), Pengawas Kantor Admin Sekolah Menengah

Philip Stanier, Pemimpin Akademik dan Bimbingan (Kelas 6-8)
Kevin Johnson, Pemimpin Akademik dan Bimbingan (Kelas 9-10)
Andy Charlton, Pemimpin Akademik dan Bimbingan (Kelas 11-12)
Max Ashley-Cooper, Koordinator Karir dan Universitas
Karen Shorter, Koordinator Kegiatan Ekstrakurikuler

Administrasi dan Kampus
Made Aswin Sugihartana, Manajer Layanan Fasilitas dan Keamanan Sekolah
IB Denny Ary Djodhi, Asisten Layanan Fasilitas dan Keamanan Sekolah
Arie Fujiro, Manajer TI 
Komang Armiyani, Senior Accountant
Ayu Widi, Kepala Bagian SDM dan Umum
Sukma Wedanti, Petugas Pendaftaran
Ketut Suseni, Cashier
Poppy, Pembelian & Assisten Akuntan Senior
Komang Supariati, Piutang

Konselor Sekolah
Ridzki Akbar Samsulhadi, Konselor
Ni Putu Wirmayani, Konselor
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Jam Kerja Admin

Kantor Sekolah
buka pk 7.00 - 16.15 WITA Senin – Jumat. Harap telepon atau email.
+ 62 361 461 874
+ 62 82 144 007 678
info@dyatmika.org
financedept@dyatmika.org
enrolment@dyatmika.org
hsoffice@dyatmika.org
primaryoffice@dyatmika.org

Orang tua di sekolah
Menyusul pelonggaran pembatasan terkait pandemi, kita telah memasuki masa transisi di mana orang
tua diterima di area sekolah untuk acara dan kegiatan yang direncanakan. Ini termasuk pertemuan
yang telah diatur sebelumnya dengan staf, menonton perlengkapan dan pertunjukan, coffee morning,
tur sekolah, lokakarya, PTC dan mengunjungi toko sekolah. Orang tua harus memakai tanda pengenal
sekolah mereka saat berada di area sekolah.

Toko Sekolah
Toko sekolah buka setiap hari dari jam 8 pagi - 3 sore. Orang tua dipersilakan untuk mengunjungi toko
selama jam-jam tersebut untuk membeli barang-barang untuk anak-anak mereka. Toko sekolah juga
buka selama liburan sekolah, harap mengikuti jam kantor admin.

Hubungi Kami
Telepon: (+62 361) 461 874
Ponsel: +62 82 144 007 678
Email: info@dyatmika.org
WhatsApp Pendaftaran: +62 81 139 961 90

Cari tahu lebih lanjut tentang Dyatmika
Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang sekolah kami melalui website Dyatmika.

3. Hari Sekolah dan Transport
 
Jam Sekolah dan Ketepatan Waktu

Di Sekolah

PAUD dan SD
Harap tidak mengantarkan anak Anda ke sekolah sebelum pk 7:30 pagi karena kami tidak
menyediakan pengawasan sebelum jam tersebut.

Playgroup pukul 8.15 – pukul 12.15

TK pukul 8:00 - pukul 12:00 (program setengah hari)
pukul 8.00 -  pukul 14:15 (program penuh waktu)

Primary Prep sampai
Kelas 5 pukul 8:00 - pukul 14:30

Ketepatan Waktu: Semua catatan kehadiran selalu diperbarui melalui Sistem Administrasi Engage.
Siswa yang terlambat masuk kelas akan dicatat terlambat kecuali ada penjelasan yang menyertainya.
Ini juga berlaku untuk ketidakhadiran satu hari penuh. Guru harus memiliki bukti tertulis, biasanya
email, dengan penjelasan tentang keterlambatan atau ketidakhadiran. Jika tidak ada penjelasan, maka
ketidakhadiran tersebut dicatat sebagai “Tidak Sah”. Orang tua akan dihubungi oleh Sekretaris Kantor
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jika ada dua hari berturut-turut keterlambatan atau ketidakhadiran “Tidak Diotorisasi”. Jika ada tiga hari
berturut-turut keterlambatan atau ketidakhadiran yang tidak dapat dijelaskan, maka Kepala Sekolah
akan menghubungi orang tua.

SMP/SMA
Siswa harus tiba di sekolah sebelum pk 7.45 pagi untuk memastikan agar mereka bisa tiba tepat waktu
di Home Room pada pk 7.50 pagi

Datang pukul 7.30 - pukul 7.45

Homeroom pukul 7.50 - pukul 8.00

Kelas pagi pukul 8:00 - pukul 12.25

Kelas siang pukul 13.05 – pukul 14.45

Period 8
pukul 14.45 – pukul 15.30
(untuk beberapa mata pelajaran Kelas 11, dan kelas
tambahan Bahasa Inggris dan Matematika)

Ketepatan Waktu: Jika anak Anda terlambat, APL yang bertugas akan mengirimkan email untuk
memberitahukan Anda mengenai hal ini. Pemimpin APL (Akademik dan Pastoral) akan mengikuti
prosedur ketepatan waktu SMP/SMA bagi siswa yang sering kali datang terlambat. Kehadiran siswa di
sekolah setelah pukul 8:00 merupakan keterlambatan ekstrim dan akan dicatat sebagai absennya
siswa dalam sesi pagi. Siswa yang tiba setelah pukul 8:00 harus melaporkan dirinya ke kantor SMP/SMA.

Parkir

Tempat parkir
Harap diingat bahwa:

● Semua pengemudi hendaknya mentaati instruksi dari Satpam sekolah
● Dilarang merokok di seluruh tempat parkir sekolah

Stiker Parkir
Semua mobil dan sepeda motor yang memasuki area parkir sekolah harus memiliki stiker parkir
terbaru. Semua stiker lama harus dihancurkan. Jika Anda mengganti kendaraan Anda, mohon
meminta stiker yang baru.

Zona Menurunkan Penumpang
Harap memastikan agar:

● siswa sudah siap dengan semua barang mereka sebelum mobil berhenti.
● siswa keluar di sisi sekolah/tempat berteduh bagi mobil.
● pengemudi, staf rumah tangga atau pengasuh anak tidak boleh keluar dari mobil bersama

siswa; staf sekolah akan membantu siswa yang masih kecil.

Penjemputan pulang sekolah
Harap:

● menjemput anak Anda tepat waktu
● memberi tahu sekolah jika Anda mengubah pengaturan penjemputan anak Anda
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PAUD/SD
Demi alasan keamananan, siswa SD dilarang naik Taxi, Gojek, Grab car atau sejenisnya sendirian tanpa
didampingi oleh orang tua, wali atau pembantu.

SMP/SMA
Siswa SMP/SMA yang bertanggung jawab atas adik mereka di SD harus memberikan pengawasan aktif
kepada mereka.

Transportasi

Berkendara bersama
Bermobil bersama amat kami anjurkan. Hal ini juga sesuai dengan etika lingkungan sekolah. Hubungi
kantor pusat untuk menemukan detail tentang orang tua lain yang berada di daerah yang sama
dengan Anda.

Arus lalu lintas dan batas kecepatan
Orangtua dan supir diminta untuk amat berhati-hati dan mengendarai kendaraan mereka secara
perlahan guna menghormati komunitas Banjar Tangtu:

● Kecepatan maksimum adalah 20 km/jam
● Jangan menghalangi jalan umum dan jangan memutar kendaraan Anda
● Mengikuti sistem satu arah di sekitar daerah bagian atas sekolah

Helm
Semua pengendara dan penumpang sepeda motor harus mengenakan helm sepeda motor yang baik.
Ini merupakan persyaratan dari sekolah maupun secara hukum.

Pengamatan dari CCTV dan staf sekolah akan kami manfaatkan untuk memantau penggunaan helm
ini. Kami akan mengirimkan email kepada keluarga-keluarga yang tidak mengikuti tindakan
pencegahan keamanan yang diwajibkan ini.

NB - sejak peringatan ketiga dan seterusnya, kami akan menerapkan hukuman skors melarang siswa
masuk sekolah selama satu hari

Pengemudi siswa senior
Siswa SMA yang sudah cukup umur dan memiliki Surat Ijin Mengemudi Indonesia yang sah hanya
diizinkan mengendarai sepeda motor atau mobil ke sekolah dengan surat izin tertulis dari orangtua
DAN Kepala Sekolah SMP/SMA. Siswa TIDAK diperkenankan membonceng penumpang lain.
Pengendara sepeda motor Pelajar dibatasi untuk sepeda motor 250cc dan mereka harus
menggunakan helm yang baik dan aman.

4. General expectations

Kehadiran
Kehadiran di kelas secara lengkap sangat penting bagi siswa agar dapat memanfaatkan secara penuh
kesempatan mereka menerima pendidikan dari sekolah. Kebijakan sekolah tentang tingkat kehadiran
siswa di sekolah adalah minimum 90%. Siswa tidak dianjurkan memperpanjang liburan mereka di luar
jadwal liburan sekolah yang telah ditentukan karena hal ini akan amat mempengaruhi kemajuan dan
prestasi anak Anda. Melakukan hal ini dapat berdampak buruk bagi tingkat minimum kehadiran siswa
90% yang diwajibkan.

SD
Dalam hal keterlambatan atau ketidakhadiran, harap email primaryoffice@dyatmika.org dengan nama
siswa, kelas dan alasannya.
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SMP/SMA
Orangtua harus memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang ketidakhadiran siswa yang
direncanakan dengan mengirimkan email ke hsoffice@dyatmika.org. APL yang relevan kemudian akan
menghubungi anda untuk menjelaskan apakah ketidakhadiran siswa tersebut dapat disetujui.
Ketidakhadiran siswa karena sakit harus dilaporkan ke hsoffice@dyatmika.org. Jika anak Anda absen
tanpa komunikasi dari rumah, kami akan mengirimkan Anda email pada hari tersebut, agar Anda
dapat memberi tahukan kami alasan absennya anak Anda.

Ketika seorang siswa harus meninggalkan sekolah selama jam sekolah, Anda hendaknya mengirimkan
permintaan tertulis ke hsoffice@dyatmika.org. Dalam situasi apa pun, siswa tidak diizinkan
meninggalkan area sekolah selama jam sekolah tanpa permohonan izin dari orangtua yang jelas.

Perilaku Siswa
Kami telah memberikan garis besar harapan bagi siswa pada Profil Siswa Dyatmika. Semua anggota
komunitas sekolah harus menjunjung tinggi tingkah laku yang baik, bersikap ramah dan sopan, dan
diminta untuk menunjukkan keperdulian yang dalam bagi orang lain setiap saat. Tidak diperkenankan
adanya kekerasan dalam bentuk apapun, dan kata-kata kasar tidak dapat ditolerir dalam komunitas
sekolah ini. Siswa dihimbau untuk mengeluarkan rasa frustrasi mereka dengan cara yang positif dan
terhormat.

Disiplin yang tegas adalah unsur fundamental yang mendasari hubungan antara guru dan siswa di
Dyatmika. Siswa akan belajar lebih baik dari guru yang mereka sukai, percayai, dan hormati.

Kami tetap akan berusaha memastikan bahwa kebijakan disiplin kami tetap bersifat proaktif, positif,
dan adil. Siswa juga akan secara aktif terlibat langsung dalam membantu memecahkan masalah
kedisiplinan. Kami akan menginformasikan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kepada
orangtuanya masing-masing. Kami mengharapkan dukungan orangtua bagi setiap konsekuensi yang
kami terapkan sebagai akibat pelanggaran peraturan sekolah tersebut.

Penghargaan bagi semua orang
Dyatmika memiliki komunitas sekolah yang peduli dan ramah. Kami percaya bahwa peluang terbaik
bagi setiap orang agar dapat memiliki pengalaman positif di Dyatmika adalah ketika semua pihak
menerapkan hubungan yang saling menghormati, profesional dan melindungi keselamatan dan
kesejahteraan semua orang.

Sekolah memiliki pedoman perilaku yang jelas bagi siswa, dan juga mengharapkan agar semua orang
dewasa akan bertindak penuh penghargaan dengan cara sbb:

● Bertindak sesuai dengan etos dan nilai-nilai kepedulian sekolah
● Memperlakukan semua anggota komunitas sekolah dengan hormat, menggunakan bahasa

dan perilaku tertulis dan lisan yang sesuai
● Menerapkan cara yang tepat ketika mendekati orang lain untuk meminta bantuan dalam

menyelesaikan masalah mereka

Dyatmika merasa beruntung karena memiliki komunitas orang tua berkarakteristik saling
menghormati antara satu sama lain yang mengedepankan pendidikan dan kesejahteraan siswa.
Namun demikian, terkadang ada beberapa orang tua yang telah menampilkan perilaku kurang
hormat/agresif yang terus-menerus terhadap sebagian anggota staf Dyatmika. Perlu diketahui bahwa
perilaku seperti itu tidak dapat diterima di Dyatmika, dan dapat mengakibatkan larangan bagi orang
tua termasuk dalam memasuki area sekolah dan bahkan, pada akhirnya, pencabutan posisi
anak/anak-anak Anda sebagai siswa Dyatmika.  

Seragam sekolah
Siswa mengenakan seragam sekolah dari Senin hingga Kamis.

Seragam sekolah, termasuk seragam olahraga, harus dipesan di Toko Sekolah. Kami memiliki sedikit
stok seragam sekolah yang baru dan pesanan seragam dapat Anda lakukan pada akhir Term 2 dan
sekali lagi pada akhir tahun ajaran bagi tahun ajaran berikutnya
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Rok, celana pendek, dan skort tidak boleh lebih pendek dari panjang ujung jari ketika lengan
siswa diletakkan di sisinya. Siswa yang berpakaian tidak pantas dapat dipulangkan untuk berganti
pakaian atau orang tua diminta untuk membawa seragam dengan panjang yang sesuai.

Demi keselamatan, siswa harus mengenakan sepatu setiap saat, termasuk ketika mereka tiba di
sekolah dan pulang dari sekolah. Sepatu sandal dan sandal yang terbuka bagian belakangnya tidak
diizinkan.

Siswa tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan atau menarik perhatian. Anting-anting kancing
diperlukan bagi alasan keamanan ketika berpartisipasi dalam Pendidikan Jasmani, olahraga, dan waktu
bermain. Kalung atau gelang bukanlah merupakan bagian dari seragam sekolah.

Jumat adalah hari berpakaian bebas. Siswa diminta untuk berpakaian rapi dan sesuai. Pakaian harus
tetap memenuhi persyaratan panjang, dan tidak mengenakan pakaian transparan atau terlalu ketat.
Singlet dan atasan yang tidak menutupi bahu dan perut tidak diizinkan. Harap menggunakan akal
sehat dalam membimbing kebiasaan berpakaian anak Anda.

Siswa yang berpakaian tidak pantas dapat dikirim pulang untuk berganti pakaian atau orang tua
diminta untuk membawa pakaian yang sesuai.

Semua siswa harus datang ke sekolah dengan bersih dan rapi.

Siswa dihimbau untuk menggunakan tas punggung bagi barang-barang mereka, karena tas
punggung berdampak baik bagi postur tubuh dibandingkan dengan jenis tas lainnya. Kami tidak
menyediakan desain tas atau ransel sekolah.

Rambut
Jika siswa melakukan pengecatan rambut, warna yang dipakai haruslah tetap warna rambut manusia
yang alami. Siswa SD yang mempunyai rambut panjang harus diikat

NB. Kami meminta agar orangtua yang datang ke sekolah juga tidak mengenakan pakaian yang
terbuka.

Plastik sekali pakai
Sasaran Dyatmika adalah untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam operasional sehari-hari,
kantin dan toko sekolah. Siswa hendaknya membawa botol air sendiri ke sekolah. Harap menghindari
penggunaan pembungkus makanan berupa plastik sekali pakai untuk camilan maupun makan siang.

5. Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan

Keamanan: Kartu Tanda Pengenal

Kartu tanda pengenal berfoto harus dimiliki oleh semua orang dewasa yang berada di lingkungan
sekolah, termasuk orang tua, supir dan pembantu. Jika keluarga memerlukan kartu tanda pengenal
baru karena alasan apa pun, silakan hubungi kantor sekolah dan formulir aplikasi harus dilengkapi.
Akan dikenakan biaya untuk penggantian ID yang hilang.

Jika pengemudi atau staf rumah tangga Anda lainnya mengundurkan diri dari pekerjaan mereka,
harap meminta kartu tanda pengenal mereka dan mengembalikannya ke sekolah.

Keamanan sekolah
Kampus sekolah memiliki Satpam (keamanan) yang bertugas selama 24/7.

Sekolah memiliki sistem kamera CCTV yang komprehensif, yang membantu Satpam memantau area
luar dan jalan-jalan di sekitar sekolah. Dalam hal terjadi pelanggaran keamanan atau keselamatan,
rekaman digital ini dapat menjadi rujukan konsultasi.
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Barang-barang pribadi / Kehilangan barang-barang pribadi
Walaupun keamanan sekolah didukung oleh Satpam dan jaringan ekstensif kamera CCTV, sekolah
tidak akan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibawa oleh siswa ke sekolah. Semua
telepon seluler, iPad/handphone, komputer laptop, kamera, dan benda berharga lainnya harus
disimpan dengan hati-hati oleh siswa sendiri atau ditinggalkan di rumah.

Dalam kasus kehilangan barang, orangtua dihimbau untuk bertanya kepada anak-anak mereka sbb:

● tempat barang tersebut terakhir mereka lihat (misalnya waktu ekstrakurikuler, kelas Musik,
Seni, atau di perpustakaan) untuk memeriksa bahwa barang tersebut tidak tertinggal di sana

● bahwa mereka telah memeriksa tempat barang hilang yang saat ini terletak di kantor
SMP/SMA atau SD dan di kelas mereka

● memberi tahu guru kelas/wali kelas dan meminta bantuan mereka

Setelah pemeriksaan ini dilakukan, silakan menghubungi Pemimpin Akademik dan Pastoral yang
relevan (SMP/SMA) atau Kepala SD/PAUD untuk meminta bantuan lebih lanjut.

Mohon tidak membawa ….
Kami ingin mengingatkan orang tua agar tidak membawakan uang kepada anak-anaknya (selain
untuk makanan dan minuman, toko sekolah di SMA dan kegiatan sekolah resmi), mainan, game, benda
tajam, atau benda lain yang tidak berhubungan dengan Pelajaran sekolah. Benda-benda terlarang
tersebut akan segera disita oleh guru dan disimpan di kantor sekolah sampai diambil oleh
orangtua/wali siswa.

Setiap benda yang dibawa ke sekolah, yang ilegal atau berbahaya, akan segera disita. Dalam kasus
semacam ini, orangtua harus sadar bahwa siswa dapat menerima konsekuensi yang sesuai dan berat,
seperti diskors atau dikeluarkan dari sekolah.

Kesehatan

Panduan Covid-19
Situasi Covid-19 berubah-ubah, silakan ikuti tautan ini untuk melihat panduan terbaru kami.

Catatan Kesehatan
Sekolah harus memiliki catatan medis dan kesehatan terbaru mengenai anak(-anak) Anda. Setiap
tahun kami meminta Anda memberikan informasi kesehatan siswa terbaru, agar pada saat yang
diperlukan kami dapat mengetahui kondisi anak Anda, misalnya apakah ia menderita suatu alergi
tertentu. Harap memperbaharui informasi pada portal Orangtua Engage.

Penyakit dan penyakit menular.
Sekolah memiliki hak untuk mengirimkan seorang anak pulang ke rumah jika mereka menganggap
anak tersebut terlalu sakit untuk mengikuti Pelajaran atau menderita penyakit menular yang dapat
membahayakan kesehatan siswa-siswa lainnya. Dalam hal ini, orangtua/wali akan dihubungi melalui
telepon. Sekolah memiliki ranjang bagi orang sakit di mana siswa dapat beristirahat di sana sampai
dijemput oleh orangtuanya. Sekolah juga diperlengkapi dengan kotak P3K, yang salah satunya selalu
dibawa dalam setiap karyawisata. Seluruh staf sekolah telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan
pertolongan pertama, dan beberapa di antaranya bahkan telah memperoleh pelatihan yang lebih
mendalam.

Apabila anak Anda didiagnosa dengan suatu penyakit menular yang serius, seperti campak atau cacar
air, Anda diwajibkan untuk menginformasikan hal tersebut kepada pihak sekolah sesegera mungkin.
Orangtua wajib merawat anaknya di rumah sampai dokter menyatakan secara tertulis kepada pihak
sekolah bahwa si anak sudah cukup sehat untuk masuk sekolah kembali. Dengan menimbang kondisi
kesehatan seluruh populasi sekolah, sekolah berhak memperingatkan orangtua mengenai penyakit
atau parasit yang kemungkinan telah menyerang anak mereka.
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Kutu Rambut
Orang tua harus memeriksa siswa untuk kutu rambut secara teratur dan melaporkan setiap kejadian ke
primaryoffice@dyatmika.org. Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, jika siswa ditemukan memiliki
kutu rambut, mereka harus dijauhkan dari sekolah sampai mereka benar-benar bebas dari kutu
rambut dan telurnya.

Cedera dan pertolongan pertama
Apabila ada anak yang mengalami cedera, segala usaha akan kami lakukan untuk menghubungi
orangtua atau orang lain yang namannya terdaftar dalam formulir pendaftaran siswa. Cedera ringan
akan dirawat dan diobati di sekolah

Dalam hal terjadi cedera yang memerlukan perawatan medis profesional, kami akan berusaha untuk
menghubungi orangtua untuk menyetujui lokasi fasilitas medis dimana kita dapat bertemu, dan
mengantarkan siswa menggunakan kendaraan staf sekolah ke sana. Jika kami tidak bisa atau tidak
mungkin menghubungi orangtua, kami akan menggunakan kendaraan staf sekolah untuk
mengantarkan siswa ke rumah sakit Kasih Ibu, Saba.

Sekolah mempekerjakan seorang perawat dan banyak staf memiliki pelatihan dasar dalam
pertolongan pertama dengan beberapa yang memiliki pelatihan ekstensif. Sekolah dilengkapi dengan
kotak P3K yang ditempatkan di berbagai titik di sekitar sekolah.

Pengobatan
Staf sekolah tidak akan memberikan pengobatan kepada siswa tanpa izin tertulis dari orangtuanya.

Kesejahteraan
Kesejahteraan siswa mendorong sekolah untuk menerapkan pandangan holistik atas setiap siswa dan
menciptakan lingkungan belajar dan mengajar yang memungkinkan siswa agar menjadi sehat,
bahagia, terlibat dan berhasil. Guru kelas di PAUD/SD dan Pemimpin Akademik dan Pastoral /wali kelas
di SMP/SMA menaruh minat khusus pada kesejahteraan siswa. Kekhawatiran orangtua hendaknya
pertama-tama dikomunikasikan kepada mereka.

Sekolah, akan menghubungi orangtua jika merasa prihatin dengan kesejahteraan siswa. Sekolah
memiliki 2 orang Konselor sekolah yang dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa.

Anti-intimidasi
Dyatmika berkomitmen untuk mencegah perilaku intimidasi dengan menciptakan lingkungan dan
budaya sekolah yang positif. Staf, siswa, dan orangtua bekerja sama untuk mencegah insiden
intimidasi.

Semua guru di Dyatmika berbagi tanggung jawab untuk mengatasi intimidasi melalui program kelas,
ketika bertugas mengawasi taman bermain, dan dengan cara memodelkan perilaku yang konsisten
dengan Piagam Sekolah/Profil Pelajar. Poin-poin berikut memandu prosedur terkait sbb:

● Semua kejadian yang diduga intimidasi atau perilaku yang tidak pantas harus ditanggapi oleh
staf

● Orangtua dihimbau untuk menghubungi sekolah, bukan orang tua lain, jika mereka
mencurigai adanya masalah intimidasi terhadap anak mereka

● Sekolah akan mendorong siswa tentang pentingnya melaporkan insiden perilaku tidak pantas
yang melibatkan diri mereka sendiri atau orang lain. Staf akan merespons dengan tepat dan
proporsional dalam setiap situasi

● Orangtua akan dihubungi jika anak mereka dituduh telah diintimidasi atau mengalami
perilaku yang tidak pantas, atau jika anak mereka tampaknya berperilaku tidak semestinya
atau mengintimidasi orang lain

● Konsekuensi yang tepat dan proporsional dapat mencakup permintaan maaf secara lisan,
menulis surat penyesalan, menyelesaikan proses refleksi, kehilangan hak-hak siswa

● Setelah insiden diselidiki dan ditangani, setiap kasus akan dipantau untuk memastikan agar
perilaku intimidasi yang berulang tidak terjadi

● Rujukan ke Konselor Sekolah dapat dilakukan jika dipandang perlu oleh sekolah/orangtua
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Makan siang, makanan ringan dan makanan lain di sekolah

Menu yang seimbang merupakan bagian penting dalam perkembangan fisik dan intelektual
anak-anak, jadi seluruh siswa haruslah makan siang.

Siswa bisa memilih menu makan siang yang berbeda-beda dari beberapa catering, yang dua di
antaranya berbasis di kantin sekolah. Menu bagi bulan selanjutnya dapat dilihat pada Portal Orangtua
Engage. Biaya makan siang ini dihitung secara bulanan dan hendaknya dibayarkan sebelumnya pada
tanggal yang telah ditentukan ke Kasir Sekolah paling lambat tgl 5 setiap bulan.

Harap dicatat bahwa sekolah tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemesanan makan siang
bagi anak Anda. Hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing siswa.
Meskipun tidak dianjurkan, beberapa orang tua mungkin memilih untuk mengantarkan makanan
dalam keadaan panas ke sekolah untuk dimakan anak-anak mereka saat makan siang. Untuk
melakukannya, orang tua/pengemudi harus melapor ke pos keamanan di pintu masuk utama di mana
makan siang harus ditinggalkan di meja yang ditentukan sebelum pukul 12.00, tengah hari. Selanjutnya
makanan akan diantarkan oleh staf sekolah untuk siswa sekolah dasar. Siswa SMP/SMA dapat
mengambil sendiri dari meja tersebut.

Hanya untuk siswa SMA, ada penjualan harian yang tersedia di kantin sekolah.

Sekolah tidak menerima makanan yang dikirimkan oleh Gojek.

Sekolah menghormati dan memfasilitasi siswa yang berpuasa selama bulan suci Ramadhan.

Hidrasi
Anak-anak memiliki cadangan cairan tubuh yang lebih kecil daripada orang dewasa dan perlu
direhidrasi secara teratur. Dyatmika menyediakan akses air minum bagi siswa untuk mengisi ulang
botol air mereka tanpa dikenakan biaya tambahan. Untuk alasan kesehatan dan kebersihan, pastikan
anak Anda membawa botol air minum sendiri setiap hari.

Penyemprotan nyamuk
Selama musim-musim banyak nyamuk ditemukan, sekolah akan melakukan fogging (penyemprotan)
menggunakan semprotan berbasis Mimba untuk menghindari paparan racun.

Merokok dan Obat-obatan Terlarang
Dilarang merokok di seluruh wilayah kampus Sekolah Dyatmika termasuk di parkiran sekolah.
Peraturan ini berlaku bagi seluruh anggota komunitas sekolah, termasuk orangtua/wali siswa dan supir.
Sebagai bagian integral program pendidikan kesehatan sekolah, kami berkomitmen untuk mendidik
kaum muda akan bahaya merokok.

Kami berharap semua orangtua Dyatmika dapat mendukung sekolah dalam menyampaikan pesan
pendidikan kesehatan yang penting ini kepada anak Anda.

Siswa yang mengenakan seragam sekolah Dyatmika tidak boleh merokok di sekolah atau di tempat
umum. Dalam kondisi apapun siswa dilarang merokok di sekolah atau di daerah yang berdekatan
dengan kampus sekolah, termasuk di warung. Siswa yang tidak menghormati peraturan ini akan
diberikan peringatan dan selanjutnya kemungkinan diskors dari sekolah.

Siswa dilarang memiliki atau mempergunakan alkohol atau zat obat-obatan jenis apapun yang ilegal di
kampus sekolah atau di acara-acara yang disponsori oleh sekolah. Siswa yang tidak menghormati
aturan ini kemungkinan akan diskors dari sekolah.

13



Internet
Seluruh siswa SMP/SMA akan memerlukan akses internet selama mereka mengikuti Pelajaran di
sekolah.

Sekolah berusaha untuk memblokir situs yang tidak pantas dan mencegah akses ke situs yang tidak
berhubungan dengan program studi di sekolah. Siswa juga diharapkan menjadi pengguna internet
yang bertanggung jawab. Pelajaran tentang keamanan online termasuk dalam kurikulum TI. Orang tua
juga memiliki akses ke informasi terkait melalui langganan sekolah untuk National Online Safety

Media sosial
Di Dyatmika kami peduli dengan prosedur pengamanan semua siswa kami.

Dyatmika tidak memberikan izin bagi Anda untuk mengambil video atau gambar siswa lain selama
jam sekolah atau acara untuk diunggah ke akun pribadi Anda. Demikian pula, staf kami memiliki hak
atas privasi mereka dan kami meminta Anda meminta izin mereka terlebih dahulu sebelum
memunggah foto mereka secara online.

Staf Dyatmika tidak diizinkan memberikan rincian kontak pribadi mereka (misalnya Email, WhatsApp)
dengan orangtua. Harap tidak meminta mereka untuk berkomunikasi dengan Anda di luar jalur-jalur
komunikasi sekolah.

Fotografer yang disewa oleh orang tua
Demi keselamatan anak Anda dan tidak mengganggu kegiatan sekolah, Dyatmika tidak mengizinkan
fotografer yang disewa oleh orang tua untuk beroperasi di sekolah.

Ponsel dan Perangkat Lainnya
Siswa diizinkan membawa perangkat elektronik (contoh: HP, tablet dan laptop) ke sekolah dengan
resiko sendiri. Dyatmika tidak bertanggungjawab atas kehilangan, pencurian maupun kerusakan pada
semua perangkat tersebut.

Semua perangkat elektronik (termasuk headphone) tidak boleh dipergunakan pada hari sekolah
selama berada di area sekolah tanpa izin dari staf pengajar, termasuk pada jam istirahat dan makan
siang. Izin hanya diberikan dalam jam Pelajaran ketika perangkat tersebut digunakan bagi penelitian,
misalnya kuis, atau oleh Kelas 11-12 di ruang belajar di bawah pengawasan guru.

Jika perangkat terlihat tanpa izin, staf akan menyita perangkat tersebut dan akan meletakkannya di
lemari besi sekolah. Siswa dapat mengambil ini sepulang sekolah namun jika ada pelanggaran
berulang, perangkat akan disita dan disimpan dengan aman sampai orangtua atau wali siswa tersebut
datang ke Dyatmika untuk mengambilnya.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempromosikan lingkungan belajar yang positif, untuk
membangun lingkungan sosial berbasis komunitas yang kuat pada jam istirahat dan makan siang, dan
untuk mengurangi kecemasan dan keterikatan pada teknologi, telepon dan media social lainnya.

Orangtua dapat menghubungi kantor sekolah jika memiliki pesan penting bagi anak-anak mereka.

Harap diperhatikan juga bahwa kami berharap orangtua bisa mempertimbangkan apakah anak
mereka perlu membawa barang-barang mahal seperti I Phone terbaru ke sekolah atau tidak. Sekolah
TIDAK akan, dalam keadaan apa pun, bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang tersebut.
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Absennya Orangtua di Bali
Sekolah Dyatmika mohon agar orangtua dapat memastikan bahwa:

1. Anak-anak mereka memiliki pengawasan yang cukup dari orangtua atau wali yang ditunjuk,
bukan hanya dari staf rumah tangga mereka saja.

2. Menunjuk seorang wali sementara dan menginformasikan hal ini kepada pihak sekolah sedini
mungkin, paling lambat 1 minggu sebelumnya.

3. Orangtua harus mengisi formulir ‘Pemberitahuan tentang Perwalian Sementara’ setiap kali
salah satu/kedua orangtua pergi meninggalkan Bali dan memastikan bahwa formulir tersebut
telah ditandatangani oleh orangtua. Anda dapat menemukan formulir ini di portal Orangtua
Engage.

4. Wali yang telah ditunjuk harus tinggal bersama atau berdekatan dengan siswa karena siswa
dapat jatuh sakit, mengalami kecelakaan atau masalah lainnya setiap saat. Seorang pembantu
rumah tangga tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang wali yang memenuhi syarat,
berapapun usia siswa.

Mohon dipahami bahwa kepedulian pihak sekolah dalam masalah ini bukanlah dimaksudkan untuk
ikut campur dengan tanggungjawab pribadi orangtua. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa
lampau telah meyakinkan kami bahwa sementara seorang siswa bersekolah di Dyatmika, pihak sekolah
harus dapat menghubungi orangtua/wali mereka setiap saat.

Keadaan Darurat

Pada saat ini diterbitkan, peraturan Pemerintah tentang Covid-19 untuk sekolah adalah:

● Semua orang harus memakai masker
● Sekolah akan terus memberikan fasilitas tambahan untuk sering mencuci tangan dan

memeriksa suhu
● Persyaratan untuk menjaga jarak sudah tidak berlaku lagi
● Kegiatan ekstrakurikuler akan diizinkan di sekolah
● Pertandingan olahraga melawan sekolah lain akan diizinkan
● Orang tua diizinkan masuk ke area sekolah untuk acara khusus, pertemuan, coffee

morning, lokakarya, acara olahraga dan lain-lain. Akses masih sedikit lebih terbatas
daripada waktu sebelum covid, tetapi kami akan beralih ke area sekolah yang lebih
terbuka seiring berjalannya waktu.

Keselamatan Siswa
Dalam keadaan darurat apa pun, tujuan pertama kami adalah untuk memastikan keamanan
anak-anak Anda.

Rincian kontak dan komunikasi
Harap pastikan bahwa detail kontak Anda diperbarui setiap saat melalui Engage. Perbarui juga detail
kontak untuk anak Anda.

Komunikasi dari sekolah dalam keadaan darurat dilakukan melalui SMS/Aplikasi School Stream. Grup
WhatsApp melalui PTFA juga akan digunakan jika diperlukan. Harap tidak menelepon ke sekolah
karena semua staf sekolah juga akan terlibat dalam melaksanakan prosedur darurat tersebut.

Prosedur dan latihan darurat (Lihat lampiran 11.4 untuk peta jalur evakuasi)
Dyatmika telah menetapkan prosedur dengan instruksi terperinci bagi keadaan darurat apa pun yang
dapat mengakibatkan risiko bagi keselamatan siswa atau anggota staf sekolah. Rencana darurat ini
mengacu pada prosedur efektif yang digunakan di sekolah-sekolah internasional, bersama dengan
rekomendasi dari Kedutaan dan Pemerintah Indonesia.

Sekolah secara teratur melakukan latihan darurat untuk memastikan agar semua staf dan siswa
terbiasa dengan prosedur keselamatan. Laporan tentang latihan tersebut akan dapat membantu kami
melakukan perbaikan pada prosedur-prosedur darurat yang sudah ada.
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Penjemputan siswa dalam keadaan darurat
Orangtua harus mengikuti instruksi tentang cara menjemput anak-anak mereka. Sangat penting agar
semua siswa dijemput dan agar setiap penjemputan siswa berlangsung dengan tertib dan aman. Siswa
hanya akan diizinkan untuk meninggalkan sekolah bersama Anda atau orang-orang yang telah Anda
daftarkan pada formulir Penjemputan Darurat.

Jika Anda berada di sekolah dalam latihan atau kondisi darurat
Anda harus mengikuti arahan staf sekolah selama latihan atau kondisi darurat. Jika Anda tidak
melakukannya, perhatian staf sekolah berpotensi teralihkan dari siswa kepada Anda.

6. Komunikasi

Portal Orangtua Engage
Harap membiasakan diri Anda dengan portal orangtua Engage karena di sana Anda akan dapat
menemukan hal-hal sbb:

● rincian data Anda, rincian nomor telepon dan alamat Anda, informasi tentang anak Anda termasuk
tentang kesehatannya;

● nilai per Term dan rapor;
● jadwal sekolah, PR dan kehadiran anak Anda;
● daftar guru anak Anda;
● pendaftaran bagi program ekstra kurikuler;
● newsletter, notulen rapat PTFA;
● skema kerja bagi bantuan belajar.

Sebuah video guide atau panduan video untuk menggunakan Engage Parent Portal dan fitur-fiturnya
dapat ditemukan pada situs web sekolah.

Aplikasi Komunikasi School Stream
Mulai 1 November 2022 dan seterusnya, sekolah akan menggunakan aplikasi komunikasi khusus untuk
mengirim pesan ke orang tua. Ini akan digunakan untuk pesan sehari-hari, berita reguler, pembaruan,
dan pengingat. Sekolah akan terus menggunakan email untuk pesan yang lebih formal seperti (namun
tidak terbatas pada) tagihan biaya sekolah, surat-surat penting dan informasi yang mungkin perlu
dirujuk kembali oleh orang tua.

Untuk mengunduh aplikasi School Stream, orang tua harus mengikuti instruksi sederhana ini. Setelah
diunduh, sekolah akan menyetujui izin dan orang tua akan secara otomatis mulai menerima pesan apa
pun yang secara khusus terkait dengan anak-anak mereka di sekolah atau pesan ke seluruh sekolah.

Komunikasi Darurat
Dalam kasus darurat bagi anak Anda, Anda akan segera dihubungi menggunakan informasi kontak
darurat Anda. Dalam keadaan darurat di mana semua orangtua perlu diberi informasi dengan cepat,
sekolah akan mengirimkan SMS ke semua orangtua / menggunakan aplikasi School Stream. Kami
hanya akan dapat menghubungi Anda jika kami memiliki nomor ponsel Anda yang terbaru, jadi
pastikan bahwa kami telah memiliki nomor Anda yang terbaru dengan memperbaruinya di portal
orangtua Engage.

Panggilan telepon dari sekolah terbatas dalam kondisi darurat, dan seorang siswa harus memiliki izin
dari Kepala Sekolah sebelum melakukan panggilan telepon dari kantor.

Email
Untuk meningkatkan efisiensi dan menjadi ramah lingkungan, semua surat dan pemberitahuan serta
newsletter sekolah akan dikirimkan ke alamat email Anda melalui portal Engage. Harap pastikan
bahwa korespondensi Dyatmika tidak berakhir di email spam Anda.
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Rincian Kontak
Harap memasukkan semua informasi kontak terbaru Anda pada seksi khusus Orangtua di Engage.
Informasi tersebut sangatlah vital dan harus selalu diperbaharui setiap waktu. Adalah merupakan
tanggungjawab orangtua untuk memastikan agar setiap perubahan informasi adalah yang terbaru.

Dyatmika online
Harap membiasakan diri Anda dengan website Dyatmika di www.dyatmika.org. Kami mendorong
orang tua untuk mengikuti kami di Facebook (Sekolah Dyatmika) dan Instagram (sekolahdyatmika)
untuk tetap mengikuti acara penting dan berita yang terjadi setiap minggu.

Publikasi Sekolah

Newsletter
Newsletter sekolah akan dikirimkan kepada Anda setiap 2 minggu sekali melalui email. Anda juga
dapat melihat berita terbaru kami di situs web sekolah.

Rapor Tahunan
Rapor Tahunan Dyatmika akan dikirimkan kepada orangtua dalam Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia. Rapor ini akan memberikan informasi kepada orangtua tentang:

● etos Dyatmika
● kemajuan yang dicapai dalam rencana strategis Dyatmika
● ukuran keunggulan pendidikan Dyatmika
● keuangan sekolah

Buklet
Berbagai buklet tersedia melalui situs web sekolah dan/atau di Engage, termasuk:

● Kegiatan ekstrakurikuler untuk SD/SMP/SMA
● Pilihan program bagi Kelas 9 dan 10 (IGCSE) dan Kelas 11 dan 12 (Level AS dan A)
● Buku Pegangan Universitas
● Buku Kegiatan Olahraga

Membuat janji
Sekolah menerapkan 'kebijakan pintu terbuka' di mana orang tua dipersilakan untuk bertemu dengan
guru jika diperlukan. Setiap pertemuan harus diatur melalui email terlebih dahulu dengan guru terkait
untuk memastikan waktu yang nyaman untuk bertemu. Pertemuan ini dapat dilakukan secara
langsung di sekolah, atau online - tergantung kesepakatan bersama.

Menghubungi guru
Guru hanya akan menggunakan email sekolah dengan siswa atau orangtua, dan hanya berkomunikasi
dengan mereka melalui jalur bisnis sekolah yang sesuai. Untuk alasan pengamanan dan privasi, para
guru tidak diizinkan untuk mengungkapkan nomor telepon dan alamat email pribadi mereka kepada
siswa atau orangtua. Harap jangan meminta mereka untuk melakukannya. Guru dapat menggunakan
telepon sekolah saat berada di sekolah.

Google classroom digunakan sebagai sarana pendidikan bagi guru untuk berbagi sumber pelajaran
dan bagi siswa untuk mengakses materi dan mengunggah tugas. Ini adalah media pengaturan yang
sangat baik yang digunakan terutama di Sekolah Menengah Atas.

Program Orang tua Perwakilan Kelas
Pada setiap tahun ajaran baru, akan ada orang tua yang diminta secara sukarela dari setiap kelas untuk
mengkordinir komunikasi orang tua di kelas tersebut (diatur oleh PTFA). Tujuannya adalah untuk
memfasilitasi komunikasi antara:
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● Guru dan orang tua
● Kepala Sekolah/Head of Sekolah dan orangtua
● orangtua lainnya untuk membantu membangun komunitas dukungan dalam kelompok kelas

maupun di sekolah pada umumnya
● sekolah dan orangtua dalam hal keadaan darurat sekolah

Panduan tentang peran orang tua perwakilan kelas dapat diakses dengan mengikuti tautan ini.

Menyampaikan kekhawatiran Anda
Dyatmika merupakan suatu komunitas beragam antara orangtua, guru, dan staf admin yang berasal
dari banyak negara yang berbeda. Dengan adanya wawasan bahasa, budaya, pengalaman dan harapan
yang luas ini, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki jalur-jalur komunikasi yang jelas agar
penyelenggaran sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancer.

Sekolah ingin menanggapi suatu masalah sebelum masalah tersebut berkembang menjadi keluhan.
Mohon mendekati orang yang tepat di sekolah segera setelah kekhawatiran Anda timbul.

Untuk membantu kami mempertahankan jalur komunikasi yang kuat dengan orang tua, kami
meminta orang tua untuk menghubungi sekolah secara langsung jika ada pertanyaan atau masalah
yang muncul sebagai berikut:

1) Masalah-masalah yang berhubungan dengan siswa atau kelas secara perorangan hendaknya
didiskusikan secara langsung dengan Guru yang bersangkutan. Orang tua juga dapat
berhubungan secara berkala dengan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran melalui email
(lihat lampiran buku pegangan ini). Harap dicatat bahwa guru memiliki beban kerja yang berat
dan mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan Anda pada hari yang sama atau di luar jam
kantor.

2) Beberapa masalah mungkin perlu ditangani oleh Ketua Tim (Sekolah Dasar) atau Pemimpin
Akademik dan Pastoral Terkait (SMP/A). Biasanya ini berkenaaan dengan masalah yang lebih
serius atau jika suatu masalah dirasa belum sepenuhnya selesai ditangani oleh guru yang telah
Anda hubungi sebelumnya.

3) Orang tua mungkin perlu berbicara langsung dengan Kepala Sekolah terkait. Dalam sebagian
besar kasus, orang tua diminta untuk terlebih dahulu menghubungi guru atau Ketua Tim
Sekolah Dasar/Ketua Pastoral Akademik SMP/SMA, namun untuk masalah yang lebih serius
mungkin orang tua perlu menghubungi Kepala Sekolah secara langsung sejak awal.

4) Masalah yang berkaitan dengan administrasi bisnis sekolah harus ditujukan kepada Manajer
Bisnis melalui financedept@dyatmika.org

5) Kepala sekolah selalu siap untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan di tahapan
sebelumnya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Orang tua dapat juga menghubungi
Direktur melalui email langsung ke: jonathanturner@dyatmika.org atau melalui alamat email
kantor Direktur: directorsoffice@dyatmika.org. Isu-isu yang memerlukan perubahan
kebijakan/prosedur atau isu-isu yang menyentuh kebijakan seluruh sekolah hendaknya
didiskusikan dengan Direktur. Bahkan orang tua dapat diminta oleh Direktur untuk menulis
surat kepada Yayasan mengenai keprihatinan mereka jika ruang lingkup masalahnys
memerlukan tanggapan Yayasan.

6) PTFA juga berperan dalam membantu saluran komunikasi sehubungan dengan masalah
kepentingan umum (bukan masalah pribadi). PTFA berkomunikasi secara teratur dengan
anggota Dewan Eksekutif Seluruh Sekolah sebagai bagian dari kemitraan orang tua-sekolah.
Namun demikian, sebagian besar masalah hendaknya ditujukan ke sekolah terlebih dahulu
untuk memungkinkan kami menanggapi dan menyelesaikannya.

Silakan juga melihat bagian tentang laporan kepada orangtua di bagian selanjutnya dari buku
pedoman ini.
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7. Pengajaran dan pembelajaran

Penempatan Siswa
Penempatan tingkat kelas siswa adalah berdasarkan kepada usia mereka dan sejarah sekolah mereka
sebelumnya, sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia.

Cambridge Assessment International Examinations (CAIE)
Cambridge Assessment International Examinations (CAIE)/Ujian Internasional Cambridge) merupakan
penyedia kualifikasi bertaraf internasional bagi remaja berusia 14 – 19 tahun yang terbesar di dunia,
yang merupakan sebuah organisasi nirlaba. Siswa dari 150 negara di dunia telah menggunakan
Kurikulum Internasional Cambridge, yang mengantarkan siswa menuju keberhasilan pendidikan di SD
dan SMP/SMA. Kurikulum ini merupakan kerangka kerja yang fleksibel, yang didukung oleh praktek
pendidikan dan penilaian terbaik.

Kurikulum Internasional Cambridge yang diperuntukkan bagi siswa Primary Prep sampai menjelang
mereka masuk ke universitas. Program Cambridge Lower Secondary mendukung kemajuan alamiah
anak-anak dari SD, membangun dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam
Matematika, Bahasa Inggris dan Sains. Program Cambridge Lower Secondary juga membantu
Dyatmika menelusuri kemajuan siswa dari usia 11 sampai 14 dengan paket pengajaran, pembelajaran
dan penilaian materi yang terintegrasi. Guru-guru kami dalam program ini memperoleh dukungan
kelas satu dari CAIE melalui berbagai publikasi, bahan online, pelatihan, lokakarya dan pengembangan
professional.

7a PAUD dan SD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Di Dyatmika, PAUD mencakup Playgroup dan TK. Hal ini memberikan pendekatan tematis bagi
pembelajaran, di mana kemampuan sosial, emosional dan intelektual siswa dipupuk dalam lingkungan
yang aman, ramah dan indah.

Program-program Pelajaran kami menggunakan pendekatan yang aktif dan kreatif terus-menerus, di
mana membimbing siswa-siswa muda usia untuk mengeksplorasi dunia mereka melalui pengalaman
pembelajaran yang terfokus. Semua kegiatan dikembangkan secara sesuai bagi para siswa kecil
tersebut di Dyatmika, di mana siswa dihimbau untuk mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi
dunianya.

Program Usia Dini kami menggunakan pendekatan holistik yang mendorong pengayaan bahasa siswa
dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris memperkenalkan siswa pada serangkaian kegiatan berbasis
permainan yang terstruktur dalam bidang seni/kerajinan, musik dan permainan musik, dunia yang
alami maupun ilmiah, dan kegiatan fisik.

SD
Kurikulum Bahasa Inggris, Matematika dan Sains serta Kurikulum Nasional Indonesia untuk
Pendidikan Pancasila, Agama and Bahasa Indonesia. Pelajaran Seni, Musik dan Pendidikan Jasmani
diajarkan oleh guru spesialis dan menggabungkan pendekatan campuran, di mana instruksi ganda
diizinkan dan dipraktikkan.

Setiap kelas dibimbing oleh dua orang guru kelas; seorang guru internasional berbahasa Inggris dan
seorang guru nasional dwibahasa, serta dalam setiap pelajaran mereka dibantu oleh seorang asisten
pengajar dwibahasa. Hal ini memungkinkan Dyatmika untuk mengadopsi pendekatan dua budaya
yang sesungguhnya dan memberikan dukungan kepada setiap siswa untuk menguasai Bahasa Inggris
maupun Bahasa Indonesia pada saat mereka mencapai jenjang Sekolah Menengah nantinya.

Piagam Sekolah Dyatmika memberikan prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh para guru kelas kami
kepada siswa Sekolah Dasar setiap hari. Prinsip-prinsip tersebut berkisar dari 'Pemikiran Global' hingga
'Ketahanan', dan 'Kebaikan' hingga 'Kemandirian'. Piagam sekolah membantu membimbing siswa
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untuk menjadi warga negara yang berpengetahuan luas yang siap untuk masa depan, dan kami
mendorong orang tua untuk membaca piagam sekolah dalam situs web Dyatmika agar dapat
mendukung penerapan prinsip-prinsip Dyatmika dari rumah masing-masing.

Membaca di Rumah
Tugas membaca di rumah harus diselesaikan dan dicatat dalam jurnal siswa dan ditandatangani oleh
orang tua atau wali siswa setiap minggu. Kami meminta orang tua untuk mendorong dan
mempromosikan kecintaan membaca kepada anak mereka serta memastikan agar tugas membaca di
rumah diselesaikan tidak kurang dari tiga kali setiap minggu. Perpustakaan sekolah kami buka pada
setiap jam istirahat dan jam makan siang untuk peminjaman dan pengembalian buku. Hal ini penting
agar siswa terbiasa membaca dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

Bantuan Tambahan bagi Pembelajaran Bahasa (Inggris dan Indonesia) dan
Matematika
Di SD, dukungan bahasa tersedia dalam dua bahasa; Bahasa Inggris (EAL) dan Bahasa Indonesia (BIPA).
Kemampuan siswa diidentifikasi pada awal setiap tahun ajaran dan ketika bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil di luar kelas atau ketika bekerja dengan guru pendukung bahasa di kelas.
Siswa berkembang pada tingkat yang berbeda-beda dan untuk alasan ini, ketika siswa telah
mengembangkan tingkat keterampilan mereka sendiri dalam pengembangan bahasa, mereka dapat
beralih kembali ke kelas. Di SD, dukungan Matematika juga tersedia bagi siswa Kelas 1 hingga Kelas 5.
Sekali lagi, kemampuan siswa diidentifikasi pada awal setiap tahun ajaran dan mereka akan
bekerjasama dengan guru pendukung yang akan sangat membantu mereka dengan pemahaman
konseptual mereka dalam bidang matematika.

Laporan kepada Orangtua
Di Dyatmika, pendidikan dipandang sebagai suatu kemitraan di antara orangtua dan guru. Guru kami
dapat dihubungi melalui email Dyatmika mereka dan dengan senang hati menjawab masalah dan
pertanyaan secara terbuka dan langsung sepanjang tahun ajaran.

Di SD, rapor tertulis lengkap diunggah ke portal orangtua Engage pada akhir Term 2 dan 4. Rapor ini
menunjukkan tingkat pencapaian hasil pembelajaran siswa di semua bidang kurikulum. Pertemuan
Guru dan orang tua (PTC) berlangsung sepanjang tahun, biasanya di Term 1 dan Term 3, tujuannya yaitu
untuk melengkapi siklus pelaporan kami.

Semua guru di Sekolah Dasar dapat Anda ajak bertemu untuk mendiskusikan perkembangan anak
Anda kapan saja, hal ini termasuk untuk guru spesialis. Harap membuat janji dengan guru anak Anda
melalui email untuk pertemuan.

7b SMP/SMA

Program Cambridge

Manfaat utama Program Cambridge Lower Secondary di Kelas 6, 7 dan 8
Program Cambridge Lower Secondary dirancang agar bisa menjadi fleksibel, jadi Dyatmika dapat
mengkombinasikannya dengan kurikulum nasional Indonesia. Guru dapat menggunakan
materi-materi dari CIE dengan cara yang paling sesuai bagi siswa Dyatmika.

Program Cambridge Lower Secondary dirancang agar terjalin secara mulus dengan program SD
Cambridge yang ditawarkan dari Primary Prep sampai Kelas 5, dan merupakan persiapan yang sangat
baik bagi siswa yang akan melanjutkannya dengan Cambridge IGCSE di Kelas 9 dan 10 kelak.

Program Cambridge Lower Secondary:

● Mengembangkan siswa yang berhasil – merupakan kerangka kerja bagi pendidikan yang
sukses bagi siswa berusia 11 – 14 tahun.
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● Mengacu secara internasional sehingga membantu Dyatmika mengukur standar pendidikan
seiring waktu.

● Membantu guru menilai pembelajaran siswa sementara mereka membuat kemajuan.

Dyatmika menggunakan masukan ini untuk meningkatkan pengajaran, mendukung pembelajaran
dan melaporkan kemajuan siswa kepada orangtua.

Sertifikat Umum International Cambridge untuk SMP/SMA (The Cambridge International General
Certificate of Secondary Education (IGCSE) di Kelas 9 dan 10
Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE/Sertifikat Umum
Pendidikan Menengah Internasional Cambridge) adalah salah satu kualifikasi yang paling diakui di
seluruh dunia. Pelajaran-Pelajaran yang ditawarkan Cambridge IGCSE dikenal mampu
mengembangkan ketrampilan pendidikan yang vital, termasuk mengingatkan kembali pengetahuan,
ketrampilan lisan, memecahkan masalah, inisiatif, kerja tim dan ketrampilan penelitian. Kualifikasi ini
merupakan fondasi bagi Pelajaran di tingkat yang lebih tinggi seperti A dan AS Level.

Cambridge IGCSE mencakup beberapa tingkat kemampuan yang berbeda, dengan pilihan di antara
menulis karya tulis inti dan perluasan dalam berbagai bidang studi. Kurikulum intinya berdasarkan
kepada kilasan bidang studi dan sesuai bagi para siswa yang mungkin hanya mampu mencapai nilai C
sampai G. Kurikulum perluasan merupakan kurikulum yang lebih sulit dan dirancang untuk siswa yang
sekiranya mampu mencapai nilai A* sampai C. Nilai yang dicapai melalui salah satu jalur tersebut
memiliki bobot yang sama.

Cambridge IGCSE menawarkan Pelajaran yang fleksibel, yang memberikan para peserta kebebasan
untuk memilih bidang studi yang tepat bagi mereka, sementara memberikan mereka dasar
pengetahuan dan ketrampilan kehidupan yang luas. Detail lebih lanjut dapat ditemukan di bagian
Sekolah Menengah pada situs web kami, dengan menggulir ke bawah ke 'Bagian Belajar di Sekolah
Menengah'.

Bagaimana Cambridge IGCSE diajarkan?
Di Dyatmika, siswa dihimbau untuk mempelajari berbagai bidang studi yang luas sekaligus pada level
Cambridge IGCSE. Siswa yang melakukan hal tersebut juga memenuhi kualifikasi bagi penghargaan
International Certificate of Education (ICE/Sertifikat Pendidikan Internasional)–sebuah kualifikasi
tambahan yang mengakui siswa yang lulus ujian dalam 7 atau lebih bidang studi dari berbagai tawaran
bidang studi yang berbeda-beda. Silabus ini ditetapkan oleh Cambridge dan diajarkan oleh guru-guru
Dyatmika penutur asli Bahasa Inggris yang berpengalaman. Cambridge IGCSE ini berbeda-beda bagi
setiap bidang studi, namun terdapat gabungan metode penilaian secara keseluruhan, termasuk
Pelajaran di kelas, latihan praktek, ulangan lisan dan mendengarkan, proyek dan ujian-ujian tertulis.

Informasi Ujian
Pelajaran-Pelajaran Cambridge IGCSE memerlukan waktu penyelesaian 2 tahun, sementara uijannya
dilaksanakan pada akhir periode tersebut. Ujian diadakan pada bulan Mei/Juni dan Oktober/November
setiap tahun, sementara hasil-hasilnya diumumkan pada bulan Agustus dan Januari. Karena Dyatmika
merupakan Pusat CAIE yang terdaftar, para siswa belajar dan melaksanakan ujian di Sekolah Dyatmika
sendiri.

Biaya ujian harus dibayarkan oleh orangtua sebelum siswa bisa mengikuti ujian. Harap melihat
informasi biaya pada lampiran untuk memperoleh rincian lebih lanjut.

Di mana saja Cambridge IGCSE diterima dan diakui?
Cambridge IGCSE merupakan kualifikasi yang bergengsi, yang memiliki bobot sama tepat dengan
kualifikasinya yang setara di Inggris, yaitu GCSE.

● Cambridge IGCSE sebanding dengan GCE O Level dan UK GCSE
● Cambridge IGCSE memiliki reputasi sangat bagus di antara sekolah-sekolah internasional di

seluruh dunia
● Cambridge IGCSE diakui sebagai catatan pencapaian yang dapat diandalkan, yang

diperhitungkan ketika memasuki berbagai universitas dan akademi di seluruh dunia.
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● Nilai yang baik (C ke atas) dalam ujian Bahasa Inggris sebagai Bahasa Pertama Cambridge
IGCSE diakui oleh hampir seluruh universitas di Inggris dan banyak universitas di USA, Canada
dan Australia sebagai bukti kompetensi yang cukup dalam Bahasa Inggris.

Apakah Cambridge AS and A Level itu?
GCE Advanced (A) Level merupakan salah satu kualifikasi yang paling diakui di seluruh dunia. Selama
lebih dari 50 tahun, Cambridge A Level diterima sebagai bukti kemampuan akademik untuk memasuki
berbagai universitas dan perguruan tinggi. GCE A Level juga penting bagi banyak perusahaan yang
seringkali meminta A Level sebagai salah satu persyaratan dalam melamar pekerjaan.

Advanced Subsidiary (AS) Level mewakili separuh pertama Pelajaran A Level yang lengkap, yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk memPelajari lingkup bidang studi yang lebih luas tanpa
berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh A Level secara penuh. Siswa dapat memilih untuk
menyelesaikan ujian AS Level, lalu berhenti memPelajari bidang studi tersebut. Atau dapat pula,
setelah memperoleh kualifikasi AS Level, siswa dapat menyelesaikan sisa Pelajaran dalam bidang studi
tersebut untuk mengambil ujian A Level.

Cambridge A dan AS Level menawarkan Pelajaran yang fleksibel, yang memberikan siswa kebebasan
memilih bidang studi yang sesuai bagi mereka.Detail lebih lanjut dapat ditemukan di bagian Sekolah
Menengah pada situs web kami, dengan menggulir ke bawah ke 'Bagian Belajar di Sekolah Menengah'.

Bagaimana A and AS Level diajarkan?
Cambridge A dan AS Level menawarkan program-program yang fleksibel sehingga terdapat banyak
perbedaan cara program-program tersebut diajarkan. Masing-masing Pelajaran AS Level memerlukan
jam pembelajaran terbimbing (di kelas, di perpustakaan atau pusat belajar) selama 180 jam. Bagi A
Level, jumlah jam Pelajaran yang disyaratkan adalah 360 jam.

Silabus program-program Cambridge A dan AS Level ditetapkan oleh Cambridge dan diajarkan oleh
guru-guru Dyatmika penutur asli Bahasa Inggris yang berpengalaman. Program ini berbeda-beda bagi
setiap bidang studi, namun terdapat gabungan metode penilaian secara keseluruhan, termasuk
Pelajaran di kelas, latihan praktek, ulangan lisan dan mendengarkan, proyek dan ujian-ujian tertulis.
Semua silabus mensyaratkan siswa untuk mengembangkan ketrampilan analitis dan penerapan
pengetahuan mereka dalam studi perorangan. Cambridge A Level mendemonstrasikan muatan
pengetahuan siswa dalam suatu bidang studi, sebagaimana juga kemampuan mereka untuk
menyajikan argumentasi dengan alasan yang kuat, memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip,
dan memperoleh pemahaman yang dalam akan pengetahuan itu sendiri. Mengikuti Pelajaran
Cambridge A Level benar-benar menantang secara akademis, namun demikian program ini
merupakan persiapan yang sangat bagus bagi studi di universitas atau akademi nantinya.

Informasi Ujian
Pelajaran-Pelajaran Cambridge A Level memerlukan waktu penyelesaian 2 tahun, sementara uijan
dilaksanakan pada akhir periode tersebut. Ujian-ujian Cambridge AS Level diadakan setelah satu tahun
sebagai bagian dari A Level, atau sebagai persyaratan kualifikasi AS Level itu sendiri. Sebagai
alternatifnya, kualifikasi AS Level dapat diambil pada akhir periode dua tahun tersebut. Ujian diadakan
pada bulan Mei/Juni dan Oktober/November setiap tahun, sementara hasil-hasilnya diumumkan pada
bulan Agustus dan Januari.

Karena Dyatmika merupakan Pusat CAIE yang terdaftar, para siswa belajar dan melaksanakan ujian di
Sekolah Dyatmika sendiri. Biaya ujian harus dibayarkan oleh orangtua sebelum siswa duduk untuk
mengikuti ujian.

Di mana saja Cambridge A dan AS Level diterima dan diakui?
Cambridge International A Level merupakan kualifikasi dengan ‘standar emas’, yang memiliki bobot
sama tepat dengan kualifikasinya yang setara di Inggris, yang diperlukan ketika siswa melanjutkan ke
berbagai universitas di seluruh dunia.

● Nilai A dan AS Level yang baik merupakan kunci masuk menuju berbagai universitas berbahasa
Inggris maupun banyak universitas yang tidak berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya

● Nilai-nilai yang baik dalam A Level dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kredit sampai
satu tahun penuh di berbagai universitas di USA dan Canada
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● AS Level mewakili separuh bobot nilai A Level dan dapat diperhitungkan sebagai setengah nilai
kredit di universitas.

Hal ini merupakan petunjuk umum. Untuk menemukan jumlah tepat bobot A dan AS Level dan
nilai-nilai yang diperlukan bagi studi lanjut, Anda disarankan untuk menghubungi masing-masing
universitas atau institusi pendidikan tinggi yang Anda minati. Beberapa contoh di bawah ini akan
membantu Anda memahami hal tersebut di beberapa universitas di USA:

● Universitas Yale memberikan kredit bagi nilai A dan B
● Universitas Harvard mensyaratkan tiga bidang studi A Level dengan nilai A dan B
● Universitas Boston memberikan peningkatan kredit (advance credit) bagi nilai A, B dan C
● New York University memberikan peningkatan kredit (advance credit) bagi nilai A, B dan C

Program Ijazah Ganda

Bagi siswa WNI atau berkewarganegaraan ganda (Indonesia dan satu lagi kewarganegaraan
lainnya)

Peraturan No. 31/2014 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia menyatakan bahwa seluruh siswa nasional (WNI atau berkewarganegaraan ganda – WNI dan
satu lainnya) wajib mengambil Mata Pelajaran Wajib Nasional (yaitu Bahasa Indonesia, PKn, Agama)
dan mengikuti Ujian Nasional.

Mengikuti peraturan terbaru tentang Asesmen Nasional, seluruh siswa WNI wajib mengikuti asesmen
nasional Literasi, Berhitung, dan Karakter di kelas 5, 8, dan 11 dan ujian sekolah akhir di kelas 6, 9, dan 12.

Kelompok siswa ini semuanya akan lulus dari Dyatmika dengan Ijazah Ganda, yang terdiri dari ijazah
Cambridge dan Ujian Nasional, yang akan memberikan mereka pilihan terluas bagi pendidikan mereka
lebih lanjut.

Semua siswa berkewarganegaraan Indonesia ataupun berkewarganegaraan ganda (WNI dan satu
kewarganegaraan lainnya) wajib mengikuti mata pelajaran wajib nasional (Bahasa Indonesia,
Pendidikan Pancasila – PKN, Agama) dan mengikuti ujian nasional (AKM) di Kelas 5, 8, 11 dan ujian akhir
sekolah di Kelas 6, 9, 12. Untuk menyelaraskan praktik sekolah secara konsisten dengan persyaratan
pemerintah ini, semua siswa baru yang terdaftar di Dyatmika (mulai November 2018) dan siswa yang
saat ini naik ke Kelas 5, 8 dan 11 (sejak tahun ajaran 2020-21) yang berkewarganegaraan Indonesia
(penuh maupun ganda) diwajibkan untuk mengikuti ujian yang diamanatkan oleh pemerintah.

Siswa dengan kewarganegaraan ganda ditunjuk sebagai orang Indonesia oleh pemerintah, kecuali jika
mereka memiliki KITAS.

Bimbingan Karier dan Universitas
Setiap tahun diadakan malam pilihan program bagi Kelas 8 dan 10, yang memberikan panduan pilihan
program dan bagaimana tautannya ke universitas. Buklet pilihan program, yang diterbitkan setiap
tahun, memastikan tersedianya informasi yang benar tentang program persiapan siswa masuk ke
universitas. Silakan melihat hal ini di situs web sekolah.

Setiap tahun Dyatmika memperbarui dan menerbitkan buklet pedoman aplikasi Universitas.
Pertemuan bimbingan mentor empat mata dan bimbingan aplikasi masuk ke universitas diadakan 2x
per Term dengan para siswa Kelas 11 dan 12. Siswa dan orang tua dapat mengakses situs bridgeU untuk
informasi lengkap yang akan Anda terima detailnya.

Dyatmika telah menunjuk anggota staf akademik untuk mengoordinasikan bimbingan karir dan
informasi tentang universitas. Selain itu, seorang konselor spesialis bagi universitas-universitas di
Amerika Serikat mengunjungi Dyatmika setiap tahun.

Pameran universitas dan kunjungan/lokakarya diadakan di Dyatmika setiap tahun. Ini akan diubah
tahun ajaran ini. Ada juga berbagai lokakarya dan sesi informasi untuk orang tua sepanjang tahun.
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Para siswa Dyatmika melanjutkan studi mereka ke berbagai universitas dan perguruan tinggi terbaik di
Indonesia maupun di seluruh dunia.

Home Room dan Kelas-kelas Harian
Siswa bertemu di Home Room setiap pagi, dan selanjutnya diikuti oleh 7 mata Pelajaran dengan
masing-masing durasi 50 menit, yang dijadwalkan dengan jeda pada jam istirahat dan jam makan
siang. Beberapa siswa memiliki jadwal kelas tambahan Bahasa Inggris dan/atau Matematika pada jam
Pelajaran ke 8. Hal ini juga berlaku untuk beberapa siswa Kelas 11, bergantung pada pilihan mata
Pelajaran mereka.

Siswa harus mengikuti dan berpartisipasi dalam program kelas home room; kegiatan sehari-hari
dijadwalkan untuk memastikan agar siswa siap belajar, dan mendemonstrasikan karakteristik dari Profil
Pelajar Dyatmika.

Siswa harus siap masuk kelas dengan membawa peralatan dan kalkulator ilmiah mereka sendiri (dapat
dibeli di kantor SMP/SMA). Siswa diharapkan untuk terlibat dalam pembelajaran di semua mata
pelajaran, dan berkontribusi bagi lingkungan belajar yang penuh rasa menghargai dan produktif,
bekerja bersama sebagai suatu kelas dengan guru mereka masing-masing untuk mencapai tujuan
pembelajaran.

Pekerjaan Rumah
Penugasan pekerjaan rumah yang rutin merupakan bagian dari sistem pendidikan di Dyatmika.
Pengertian dan perhatian Anda terhadap hal ini dapat menciptakan perbedaan besar terhadap cara

anak Anda memperlakukan pekerjaan rumahnya Semua tugas sekolah dapat ditemukan di Google
Classroom, dan akan muncul di Portal Siswa Engage. Tugas-tugas tersebut juga dapat dilihat di Portal
Orang Tua Engage. Pedoman pekerjaan rumah, termasuk berapa banyak waktu yang harus dihabiskan
setiap hari, dan bagaimana kami menindaklanjuti setiap pekerjaan rumah yang terlewatkan dapat
ditemukan di bagian dokumen di Portal Orangtua Engage.

Pekerjaan rumah tidak hanya penting dalam mendalami apa yang telah diPelajari di sekolah, namun
sama pentingnya dalam mengembangkan kemampuan mengerjakan tugas dan membentuk
kebiasaan belajar yang diinginkan. Siswa diberikan ketrampilan dan instruksi di sekolah sehingga
mereka dapat mengerjakan sendiri pekerjaan rumah mereka. Namun demikian, perlu diperhatikan
bahwa amatlah penting bagi mereka untuk menyeimbangkan waktu di antara bermain dan belajar.

Harap dicatat bahwa siswa yang mengikuti program Cambridge Internasional harus menyelesaikan
banyak tugas di rumah secara mandiri yang dapat dipastikan bahwa itu semua adalah hasil pekerjaan
mereka sendiri. Juga patut dicatat bahwa siswa Kelas 11 dan 12 akan memiliki periode belajar selama
jam Pelajaran sekolah berlangsung, di mana mereka diharuskan belajar sendiri di rumah agar siap bagi
ujian-ujian yang penting. Harap dicatat bahwa plagiarisme benar-benar tak dapat dimaafkan dan
dapat mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang serius dalam presentasi hasil karya siswa.

Bantuan tambahan bagi pembelajaran bahasa (Inggris dan Indonesia) dan
Matematika
Semua siswa SMP/SMA diajarkan Pelajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Pertama. Bantuan Pelajaran
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kedua kami tawarkan kepada siswa yang memerlukannya, dan kelas
tambahan Bahasa Inggris tersedia juga bagi mereka yang memerlukannya agar bisa mencapai tingkat
kemampuan berbahasa Inggris sebagai Bahasa Pertama mereka. Semua siswa dengan ketrampilan
Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia yang terbatas akan diuji untuk dbarang tersebutpatkan di dalam
salah satu program ini. Hal ini biasanya dilakukan secara privat (one-to-one basis) atau dalam
kelompok-kelompok kecil, baik di ruang kelas dengan sisa anggota kelas tersebut atau kadang-kadang
dalam bentuk kelompok terpisah di luar kelas. Pelajaran ekstra ini akan dihentikan begitu ketrampilan
mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis siswa tersebut telah cukup kuat untuk bergabung
dengan percaya diri dengan anggota kelas yang lain.

Berbagai mata pelajaran lainnya juga memberikan kelas pendukung dan lokakarya bilamana perlu.
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Buku teks dan buku-buku perpustakaan
Silakan lihat informasi yang dikirim tentang:

● pengambilan sumber daya
● pembelian online dari sekolah
● pinjaman perpustakaan selama HBL

Buku teks Kelas 6-10 dan sumber cetak lainnya disediakan sekolah untuk digunakan di kelas. Siswa
bertanggung jawab untuk menjaga buku-buku itu agar tetap berada dalam kondisi yang baik;
kerusakan pada buku harus dibayar oleh orangtua (biaya penggantian buku). Siswa Level AS dan A
membutuhkan buku teks mereka sendiri bagi setiap mata Pelajaran.

Buku-buku ini dapat dibeli di toko sekolah dengan kisaran harga dari Rp 350.000 hingga 850.000.
Buku-buku ini juga terdapat di Perpustakaan.

Silakan melihat kebijakan Buku Teks di Portal Orangtua Engage.

Semua siswa dapat meminjam buku dari perpustakaan setelah mereka mendaftarkan diri. Jika siswa
membawa buku perpustakaan pulang ke rumah, mereka harus bertanggung jawab penuh akan
buku-buku tersebut. Semua buku harus dikembalikan dalam kondisi yang baik dan tepat pada
waktunya. Setiap kerusakan atau kehilangan buku akan dibebankan kepada orangtua siswa. Jika buku
perpustakaan tidak dikembalikan, rapor siswa akan ditahan.

Renang
Program renang untuk Kelas 6 merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan jasmani
di kelas-kelas yang sesuai dan merupakan suatu ketrampilan pengamanan yang sangat penting dalam
hidup kita. Program ini wajib diikuti oleh semua siswa. Harap diingat bahwa apabila anak Anda cukup
sehat untuk datang ke sekolah, maka mereka juga cukup sehat untuk berenang. Apabila terdapat
kondisi medis yang menghalangi anak Anda untuk bernenang, Anda harus mengirimkan surat dokter
kepada Guru Kelas yang menyebutkan alasan mengapa anak Anda tidak boleh berenang, selain juga
menyebutkan perkiraan waktu yang ia perlukan sebelum diizinkan berenang lagi. Harap pastikan
bahwa anak Anda membawa sebuah handuk dan baju renang dalam sebuah tas kedap air pada hari
berenang mereka. Semua kelas SMP/SMA memiliki kesempatan untuk menghadiri sesi-sesi pelatihan
sebelum mengikuti kompetisi renang BSSA.

Laporan kepada Orangtua
Di Dyatmika, pendidikan dipandang sebagai suatu kemitraan di antara orangtua dan guru. Oleh karena
itu, kami merasa perlu berbagi informasi dengan Anda mengenai kemajuan akademis, sosial, dan
pribadi setiap siswa. Dengan pemahaman ini, kami memastikan bahwa akan ada Malam Pertemuan
Orangtua secara rutin.

Orang tua dapat melakukan kontak untuk membahas kemajuan siswa kapan saja dan janji temu dapat
dilakukan melalui email. Bergantung pada izin Covid-19, janji temu tersebut mungkin dapat dilakukan
secara tatap muka atau mungkin perlu dilakukan melalui konferensi video online.

SMP/SMA mengunggah semua rapor ke portal orangtua Engage. Pembaruan nilai dan upaya siswa
diberikan pada akhir setiap term, bersama dengan laporan tertulis lengkap pada akhir Term 2 dan 3
bagi Kelas 10-12, dan Term 2 dan 4 bagi Kelas 6-9.

Nilai dan peringkat upaya siswa dianalisa setiap Term; siswa yang mencapai target di atas rata-rata
dan/atau menunjukkan upaya luar biasa akan berpastisipasi dalam program hadiah/reward dari
sekolah, sedangkan mereka yang pencapaiannya di bawah target dan/atau menunjukkan upaya
rata-rata yang rendah akan mengikuti program intervensi sekolah yang disebut 'Rencana Kemajuan
Siswa' dan/atau 'Rapor Upaya'. Orangtua akan menerima informasi dan perkembangan terbaru tentang
intervensi ini.

Pertemuan secara teratur akan diadakan oleh guru-guru yang bertanggungjawab terhadap
perkembangan anak Anda. Apabila kapanpun guru merasa bahwa seorang siswa tidak menunjukkan
kemampuannya secara maksimal, maka Pemimpin Akademik dan Bimbingan atau Head of
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Sekolah/Kepala Sekolah yang relevan akan mengatur waktu untuk mendiskusikan masalah ini dengan
Anda. Mohon dicatat bahwa pada masa remaja emosi mereka terkadang naik turun, dan kita harus
memantau perilaku dan juga kinerja akademik mereka selama periode tertentu untuk menemukan
hal-hal negatif yang mungkin dapat mempengaruhi pembelajaran mereka.

Layanan Perpustakaan

Tentang Perpustakaan Kami
Perpustakaan Dyatmika terletak di atas kantor utama dan terbuka untuk semua siswa dan orang tua
dari PAUD hingga Kelas 12. Koleksi kami meliputi buku fisik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, buku
elektronik yang tersedia di Tumble Book Library melalui situs web perpustakaan dan Ensiklopedia
online Britannia. Kami berusaha untuk mewakili sebanyak mungkin pandangan dunia dan
pengalaman yang beragam melalui buku-buku kami yang sangat terkurasi. Pustakawan dan guru
bahasa kami membimbing siswa kami dalam menemukan buku yang dapat mereka nikmati dan
paling sesuai untuk usia dan tingkat membaca mereka. Namun, kami juga sangat mendorong orang
tua untuk terlibat dalam pemilihan dan pengalaman membaca anak mereka.

Meminjam Buku Perpustakaan
Buku fisik dipinjamkan setiap minggu selama waktu kelas perpustakaan atau pada waktu lain ketika
perpustakaan buka.* Siswa dan orang tua juga dapat menggunakan formulir online di situs web
perpustakaan untuk meminjam buku untuk diambil atau perpanjang pinjaman.

Jam Buka Perpustakaan
Perpustakaan buka hari Senin-Jumat, dari pukul 7:45 sampai 16:30.*

Biaya Perpustakaan
Siswa diminta untuk mengembalikan buku tepat waktu, tetapi tidak ada biaya untuk buku yang
terlambat. Namun, buku yang hilang harus dilaporkan dan akan dikenakan biaya. Harap dicatat, bahwa
rapor atau dokumen anak Anda mungkin tidak akan dirilis jika ada tunggakan atau tagihan yang
belum dibayar.

Renang
Program renang merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan jasmani di SD dan
merupakan suatu ketrampilan pengamanan yang sangat penting dalam hidup kita, jadi program ini
wajib diikuti oleh semua siswa. Harap diingat bahwa apabila anak Anda cukup sehat untuk datang ke
sekolah, maka mereka juga cukup sehat untuk berenang. Apabila terdapat kondisi medis yang
menghalangi anak Anda untuk bernenang, Anda harus mengirimkan surat dokter kepada guru anak
Anda yang menyebutkan alasan mengapa anak Anda tidak boleh berenang, selain juga menyebutkan
perkiraan waktu yang ia perlukan sebelum diizinkan berenang lagi. Harap pastikan bahwa anak Anda
membawa sebuah handuk dan baju renang dalam sebuah tas kedap air pada hari berenang mereka.

8. Kehidupan siswa yang lebih luas

Kegiatan Ekstrakurikuler
Program ekstrakurikuler Dyatmika telah dirancang untuk melengkapi, memperdalam dan mendorong
keterampilan sosial seperti kepemimpinan, kerja sama dan kerja tim serta memajukan atribut
akademik yang melibatkan pemecahan masalah, ketekunan dan penerapan yang dipelajari.

Program ekstrakurikuler kami dapat dilihat melalui situs web Sekolah Dyatmika atau melalui buklet
yang dapat diperoleh di kantor utama. Orang tua didorong untuk mencatat waktu pendaftaran dan
kegiatan di awal setiap semester. Setelah siswa mendaftar ke suatu kegiatan, tidak ada pembatalan.
Pembayaran harus dicari tanpa kecuali.

Kelompok House
Seluruh siswa Dyatmika dikelompokkan ke dalam house, dimana kakak-beradik akan ditempatkan di
dalam house yang sama. Nama-nama house di Dyatmika adalah: Cempaka (kuning), Pucuk (merah),
Sandat (hijau) dan Tunjung (biru). Sistem house ini mendorong terciptanya kompetisi bersahabat di
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dalam sekolah dengan cara membentuk beberapa tim beranggotakan seluruh siswa yang ‘siap pakai’
kapan saja. Selain berkompetisi dalam kegiatan-kegiatan olahraga sekolah, sistem house ini digunakan
untuk mendorong partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan sekolah.

Pertemuan Sekolah (Assembly)
Assembly dapat dilihat sebagai sarana membangun komunitas, perayaan, berbagi berita dan
mendorong profil pelajar Dyatmika.

Karyawisata dan Berkemah
Karyawisata diadakan sepanjang tahun dan dirancang untuk memperkaya topik-topik yang diajarkan
di kelas. Informasi mengenai karyawisata dan formulir izinnya akan dikirimkan kepada Anda beberapa
hari sebelum karyawisata diselenggarakan. Formulir izin harus ditandatangani oleh orangtua/wali dan
dikembalikan ke kantor Sekolah Dasar atau Kantor SMP/SMA seperti biasa, kecuali jika hal tersebut
ditentukan secara berbeda di dalam surat Karyawisata tersebut. Siswa yang tidak mengembalikan
formulir izin yang telah ditandatangani orangtua tidak akan diperkenankan untuk mengikuti
karyawisata tersebut. Sebagian besar biaya untuk karyawisata ditanggung oleh sekolah. Orangtua akan
diinformasikan lagi apabila karyawisata tersebut memerlukan biaya ekstra/tambahan, misalnya untuk
pembelian makanan.

Dyatmika memiliki Program Berkemah yang dirancang untuk mengembangkan dan membangun
semangat kerjasama dan apresiasi terhadap “ruang kelas tanpa dinding”, selain memberikan inspirasi
bagi siswa untuk berpetualang. Perkemahan dipandang sebagai bagian integral dari program sekolah
dan karena itu merupakan hal yang diwajibkan.

Setiap tahun beberapa karyawisata berdasarkan bidang studi akan kami tawarkan sebagai pengayaan
bagi siswa, yang mungkin akan dilaksanakan di Indonesia maupun negara-negara lainnya di kawasan
ini. Meskipun karyawisata semacam itu tidak diwajibkan, namun terkait dengan kurikulum dan siswa
akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam dengan mengambil bagian di dalamnya.
Siswa tidak akan dapat berpartisipasi jika tidak membayar biayanya.

Ulang Tahun
Harap meminta izin dari wali kelas atau guru home room, sebelum perayaan ulang tahun, pastikan kue
diatur dalam porsi individu seperti muffin dan tidak ada peralatan makan yang diperlukan.

9. Komunitas Sekolah

PTFA
PTFA merupakan Asosiasi Orangtua, Guru dan Teman Sekolah Dyatmika yang bertujuan memfasilitasi
perkembangan dan peningkatan lebih jauh sekolah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya
yang dimiliki oleh para orangtua, guru, rekan-rekan serta komunitas, yang sejalan dengan visi dan misi
Sekolah Dyatmika. Semua orangtua dan guru secara otomatis menjadi anggota PTFA setelah mereka
bergabung dengan di Dyatmika.

Peran penting dari PTFA adalah menjaga terciptanya komunikasi yang baik dan akrab di antara
orangtua, guru, siswa, dan komunitas. Hal ini dapat tercapai dengan penyediaan sebuah forum yang
dapat menampung gagasan-gagasan dan umpan balik yang membangun diantara para
penyelenggara sekolah dan orangtua. Sekolah menghimbau orangtua untuk terlibat aktif di Dyatmika
dengan cara bergabung didalam PTFA.

Silakan menemukan informasi lebih lanjut tentang PTFA dengan mengunjungi situs web sekolah.

Taman Komunitas
Dyatmika sedang membangun Taman Komunitas Dyatmika untuk menyatukan semua bagian dari
komunitas sekolah di sebuah taman bersama, yang mengikuti prinsip-prinsip permakultur.
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Bagi siswa, Taman Komunitas Dyatmika merepresentasikan kesempatan yang unik agar secara aktif
terlibat dengan lingkungan mereka melalui pembelajaran kurikuler dan Kegiatan Ekstrakurikuler
mereka.

Hari Kemerdekaan / Upacara pengibaran bendera
Biasanya Dyatmika setiap tahun akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan upacara
pengibaran bendera. Harap memperhatikan detail yang akan kami kirimkan lebih lanjut. Siswa dan staf
juga mengikuti upacara pengibaran bendera pada tanggal 17 setiap bulan (di mana tanggal 17 jatuh
pada hari-hari sekolah).

Hari Saraswati
Hari Saraswati tetap akan diperingati oleh komunitas sekolah dan detailnya akan dibagikan langsung
dengan orang tua menjelang Hari Saraswati.

10. Keuangan dan administrasi

Biaya-biaya sekolah

Harap membaca dengan saksama rincian biaya-biaya terkini pada lampiran agar Anda
mengetahui seluruh kebijakan dan prosedur sekolah terkait.

Harap diperhatikan bahwa tidak dikenakan biaya keterlambatan pembayaran untuk tahun
2022-23. Biaya keterlambatan pembayaran akan dilanjutkan untuk 2023-24.

Harap memperhatikan sanksi lainnya bagi biaya-biaya yang telah jatuh tempo. Ini termasuk tidak
dirilisnya laporan dan hasil ujian, serta dikeluarkannya siswa dari sekolah sampai semua biaya
dibayarkan, setelah kami mengirimkan serangkaian peringatan melalui email dan melakukan
komunikasi via telepon kepada orang tua.  

Hubungi financedept@dyatmika.org

Harap diperhatikan juga bahwa biaya ujian tambahan harus dibayarkan oleh orang tua sebelum siswa
bisa mengikuti ujian Cambridge mereka.

Harap membaca Kebijakan Pendaftaran lengkap yang tersedia di situs web sekolah.

Pengunduran Diri Siswa dari Dyatmika

Jika Anda ingin menarik anak Anda dari Dyatmika, Anda harus memberikan pemberitahuan
tertulis kepada sekolah setidaknya 60 hari sebelum hari terakhir kehadiran anak Anda di sekolah,
termasuk jika penarikan siswa dilakukan pada akhir tahun ajaran. Harap mengirimkan
pemberitahuan tertulis Anda kepada Kepala Sekolah.

Sebagai sekolah nirlaba, Dyatmika harus memiliki arus kas untuk membiayai operasional sekolah yang
stabil ke depannya. Hal ini merupakan pertimbangan utama penetapan kebijakan kami mengenai
biaya-biaya sekolah. Sekolah secara hati-hati ingin menyampaikan kepada orangtua siswa bahwa akan
berlaku sanksi finansial jika anak Anda mengundurkan diri dari sekolah kurang dari 60 hari sebelum
hari terakhirnya bersekolah di Dyatmika (di luar hari libur sekolah). Hal ini dikarenakan Kepala Sekolah
harus bertugas pada saat observasi dan/atau pengujian, dan juga ketika memproses aspek-aspek
akademis lainnya ketika menerima pendaftaran para siswav baru (Silakan juga melihat informasi biaya
untuk tahun ajaran saat ini pad lampiran dan di situs web sekolah).

Dokumen Resmi bagi Siswa Internasional (Persyaratan pemerintah)
Di bawah aturan resmi berdasarkan izin yang dimiliki oleh sekolah kami, saat ini ada beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi jika anak Anda merupakan siswa asing/internasional. Tanpa
dokumen-dokumen ini anak Anda tidak dapat bersekolah di Dyatmika.
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1. KITAS
Anak Anda harus memiliki KITAS terbaru. Anda harus memberikan salinan kepada sekolah. Ini
adalah persyaratan pemerintah.

2. Izin Belajar
Izin belajar merupakan persyaratan Pemerintah bagi siswa asing jika mereka belajar di sekolah
SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) seperti Dyatmika. Izin belajar ini berlaku selama satu tahun
dan harus diperbarui setiap tahun. Saat ini izin ini masih gratis. Silakan melihat situs web sekolah
untuk informasi tentang cara mendapatkan izin belajar.

Dokumen Resmi bagi Siswa Nasional (Persyaratan pemerintah)
Di bawah peraturan lisensi sekolah saat ini, terdapat persyaratan-persyaratan dokumen yang berlaku
jika anak Anda merupakan siswa nasional (WNI). Tanpa dokumen ini, anak Anda tidak dapat bersekolah
di Dyatmika.

1. Kartu Keluarga
Anak Anda harus memiliki Kartu Keluarga terbaru. Anda harus memberikan salinan kepada
sekolah. Ini adalah persyaratan pemerintah.

Kartu Identitas Siswa
Kartu identitas siswa dibuat setiap tahun dan dapat diambil dengan mengirimkan email ke kantor
Sekolah Dasar atau SMP/SMA (untuk Kelas 6-12). Kartu ini gratis dan dapat digunakan untuk
mendapatkan diskon siswa, misalnya. Kartu ini cuma-cuma. Kartu pengganti bagi kartu identitas yang
hilang dapat dipesan di kantor sekolah dengan biaya Rp 10.000.
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11. Lampiran

11.1 Biaya Sekolah and Biaya Ujian Cambridge
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11.2 - Alamat Email Staf Pengajar PAUD dan Sekolah Dasar

Kami bangga dengan staf kami. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang
mereka di bagian staf pada situs web kami.

Alamat email staf Administrasi

Name Role @dyatmika.org

Jonathan Turner Direktur jonathanturner

Lilawati Adhikang Bisnis Manajer lilawati

Cokorda Agung Anre Juniana Kepala Akreditasi SPK cokanre

Ni Komang Sukma Wedanti Petugas Pendaftaran sukmawedanti

Ni Luh Nyoman Sutriasih Petugas Pendaftaran sutriasih

Silayani Resepsionis silayani

Ni Ketut Ayu Hary Widiastuti Kepala HR & GA ayuwidi

Ni Nyoman Srutiningsih Asisten HR & GA sruti

Made Aswin Sugihartana Pengawas Kampus maswin

IB Denny Ary Djodhi Asisten Pengawas Kampus ibdenny

Komang Supariati Piutang skomang

Ketut Suseni Kasir Umum dan Pajak ksuseni
AA Gde Putra Adnyana
(Agung Putra) Petugas Toko Sekolah agungputra

Komang Armiyani Akuntan Senior armiyani

Poppy Ikanawati Pembelian & Asisten Akuntan Senior poppy

Arie Fujiro Manajer IT arie

Komang Arya Natanegara Pengawas Aplikasi TI karya

I Md Putra Danahita Pengawas Infrastruktur TI putra

I Komang Bayu Segara Dukungan Aplikasi TI bayu

Dewa Gede Puja Wirata Sindu IT Infrastructure Support dewa.sindu

Putu Ayu Chintia Devi Pendit Admin TI chintia

Putu Irin Nandya Ayutami Asisten Perpustakaan putuirin

Ni Made Sri Pratamawati Asisten Perpustakaan msri

Putu Indrayani (Iin) Pengawas Kantor Sekolah Menengah indrayani

I Dewa Ayu Rai Wirathi Administrasi Umum Sekolah
Menengah rai

Putu Sri Wahyuni Administrasi Umum Sekolah
Menengah psrie

Rita Septiawati Administrasi Umum Sekolah
Menengah rita

I Wayan Rona Kepala Kantor PAUD/SD rona

Made Sri Rahayu Pengawas Kantor PAUD/SD rahayu

IGA Dewi Alam Sari Administrasi Umum PAUD/SD adewi

Ni Luh Putu Diana Ratnasari Asisten Multimedia diana
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Alamat email staf pengajar PAUD dan SD

Name Role @dyatmika.org

Nicholas Bridges (Nick) Kepala Sekolah Internasional
PAUD/ SD nick

Ni Ketut Ayu Sugati Kepala Sekolah Nasional
PAUD/ SD & BIPA 1 - 5 kayu

I Md Adnyana (Dekna) Koordinator Guru PAUD-PG madnyana
Ni Made Yasni Asisten Pengajar PG myasni
Ni Putu Novita Shandra Dewi Asisten Pengajar PG shandra
Lindy Jaine Burgess Koordinator Guru PAUD-PG/

Guru TK (E) lindy

Ni Putu Pebri Ariati (Eby) Guru TK  (I) pebri
Ni Luh Komang Alit Asisten Pengajar TK kalit
Putu Dinia Suryandani Asisten Pengajar TK dinia
Melissa Turner Ketua Tim 2 /Guru PP (E) melissa
Ni Putu Martini Guru PP Y (I) martini
Ni Made Mestriani (Ade) Guru PP X (I) mestriani
Ni Gusti Ayu Paramiyogi Asisten Pengajar PP Y paramiyogi
Ni Komang Putri Adnyani Asisten Pengajar PP X putri
Philippa Hodge Guru Kelas 1 (E) philippa
Nyoman Sri Utami Guru Kelas 1X (I) nutami
Ni Nyoman Sulistiari Guru Kelas 1Y (I) sulistiari
Ni Made Suniyasih Asisten Pengajar Kelas 1 X suniyasih
Putu Shela Widiawati Asisten Pengajar Kelas 1 Y widiawati
Ben Guichard Ketua Tim 3/

Guru Kelas 2 (E) beng

Erni Hastuti Guru Kelas 2Y (I) ehastuti
Kadek Meri Puspita Guru Kelas 2X (I) mpuspita
Kadek Nina Harnin Asisten Pengajar Kelas 2X nina
Defrina Martha W Asisten Pengajar Kelas 2Y martha
LP Kusumadewi Yuliani
(Dewi Yul) Guru Kelas 3 (I) kyuliani

Ni Putu Wismayani Asisten Pengajar Kelas 3 wismayani
Alison Nall Ketua Tim 4/

Guru Kelas 4 & 5 (E) alison

Lusia Setyawati Guru Kelas 4 (I) lsetyawati
I Made Renga Guru Kelas 5 (I) mrenga
Ni Pt Hindira Laxmi Asisten Pengajar Kelas 4 & 5 laxmi
Ni Luh Kade Duwinitia
Ningsih Asisten Pengajar Kelas 4 & 5 duwinitia

Agnes Ikarini Damayanti Dukungan Bahasa iagnes
Putu Surya Mahardika Asisten Pengajar IT surya
Devi Octavia Simatupang Guru Kesenian octavia
Heni Kusumawati Asisten Pengajar Kesenian hkusumawati
Irvandi Yusup Guru Musik irvandi
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Samuel Yunius Sayoga
(Sammy) Guru Musik samuel

IA Kt Kusuma Widiastuti
(Dayu) Asisten Pengajar Musik dayu

Wibowo Susilo Guru Olahraga wsusilo

Michael Kunu Guru Olahraga mkunu

Alamat email staf pengajar Sekolah Menengah

Name Role @dyatmika.org

Ketut Mahardika Kepala Sekolah Nasional SMP-SMA /
Matematika / Fisika kmahardika

Jonathan Cherry Kepala Sekolah Internasional
SMP-SMA / Matematika jcherry

Ida Ayu Kade Surya Utami Wakil Kepala Sekolah SMP-SMA / TI
/ Bisnis suryautami

Nadine Winspur Kepala Bidang Bahasa Inggris nadine

Andrew Charlton (Andy) Bahasa Inggris / Academic &
Pastoral Leader Kelas 11-12 andrew

Iman Al-Hameed (Mani) Bahasa Inggris mani
Max Henry Wilfred
Ashley-Cooper

Bahasa Inggris / Koordinator Karir
dan Universitas max

Kadek Mardika Bahasa Inggris mardika

Yurista Pratiwi Kepala Bidang Bahasa Indonesia yurista

Ketut Trisnayani Bahasa Indonesia / Indonesia UN ktrisna

Elizabeth Permatasari Bahasa Indonesia / ISL epermatasari

Ni Putu Eka Maryani Dewi Bahasa Indonesia / ISL maryani

Christian Pedersen Kepala Bidang Sains / Fisika christian

Lindsay Oliver Sains (Biologi) lindsay

Margaret Barrass Sains (Kimia) margaret

Ni Kadek Ary Anggreni Sains / Geografi UN kary

Ni Kadek Fitria Ketua House / Sains fitria

Fitri Nur Indah Sari Asisteb Lab indah

Helen Briggs Kepala bidang Matematika hbriggs

George Guilbert (Josh) Matematika george

William Sharp Matematika william

A. A. Gd. Agung Kusuma
Yudha Matematika / Matematika UN kusumayudha

Kadek Widiastari Matematika kwidiastari

Ni Made Suparmiti Matematika / Sains suparmiti

Ni Luh Putu Sri Arthini Mathematika UN / Sains UN /
Budaya Bali sputu
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Sarah Smith (Sez) Kepala Bidang Social Sciences /
Sejarah sarahs

Kevin Johnson Sejarah / Academic & Pastoral
Leader Kelas 9-10 kevin

Laurence Green Geografi laurence

Philip Stanier Geografi / GP / Academic Pastoral
Leader Cl. 6-8 pstanier

John Connolly
Ilmu Bisnis / Kepala bidang Bisnis &
Ekonomi / Koordinator Community

Garden
jconnolly

Ben Wilson Ilmu Bisnis benwilson

Jo-Anne Farrelly Ekonomi joanne

Agus Dita Saputra Ekonomi / Sejarah UN agus

John Stoddart Kepala bidang TI jstoddart

Rebecca Way (Beci) TI rebecca

I Gede Merta TI merta

Karen Shorter Bahasa Inggris Kelas 6 karen

Clara Dayinta Bahasa Indonesia / Pkn Kelas 6 clara
Hana Dwi Herlina Irjayanti
Kawab Asisten Pengajar Kelas 6 hana

Ridzki Akbar Samsulhadi Konselor ridzki

Putu Wirmayani Konselor wirmayani

Satya P Sasongko Guru Psikologi dan Kesehatan / LLS satya

Claire Dockray Kepala bidang Seni claire

Caroline Besterman (Caz) Kepala bidang Musik caroline
Irvandi Yusup Guru Musik irvandi
IA Kt Kusuma Widiastuti
(Dayu) Asisten Pengajar Musik dayu

Philip Carey Kepala Bidang Pendidikan Jasmani pcarey

Wibowo Susilo Guru Olahraga wsusilo

Michael Kunu Guru Olahraga mkunu
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11.3 - Peta Sekolah
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11.4 - Peta Evakuasi Darurat (Kebakaran dan Tsunami)

38



39




