Biaya per tahun

Misi Sekolah Nazareth

Gedung

Rp. 350.000

Uang aktivitas

Rp. 275.000

YAYASAN KELUARGA

integral yang berkualitas dan dalam konteks

Uang perlengkapan ATP

Rp. 400.000

KUDUS NAZARETH ENDE

budaya

Uang buku raport

Rp. 20.000

PAUD (KB &TK)

Uang buku penghubung

Rp. 25.000

Misi dari sekolah Nazareth adalah untuk
membentuk

keluarga

negara

melalui

sendiri,

pendidikan

mendidik

dan

memberdayakan semua siswa untuk menjadi
orang yang baik, profesional yang kompeten,
mampu menempatkan keterampilan mereka

Kami mendidik Hati dan budi
Uang DSS (Dana Solidaritas Sekolah)

untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di
mana mereka berada.

TOTAL
Diangsur selama 3 tahap

Sekolah-sekolah Nazareth adalah sekolah yang
inovatif di mana siswa adalah protagonis dalam

membantu

mereka.

mereka

Rp. 30.000

pendidikan

Rp 1.100.000

kecerdasan anak-anak dan orang muda sejak

integral,

baik

hati

maupun

dari langkah pertama mereka sampai ke

Visi Sekolah Nazareth

pembelajaran

"Kami adalah sekolah yang berkomitmen pada

Untuk

memahami

itu,

universitas,

mendukung

para

murid

kami

Biaya per bulan

dalam mencapai keunggulan manusia, fisik,

Sesuai kategori

intelektual, spiritual dan sosial".

kami

pentingnya

pembentukan mereka dan pertumbuhan yang
progresif dalam tanggung jawab serta disiplin
pribadi; Kami berkolaborasi dengan mereka
agar

dalam

suasana

kekeluargaan

dan

kepercayaan,

mereka

menemukan

dan

mengembangkan semua keterampilan mereka
agar

mencapai

keunggulan

pribadi

yang

memungkinkan mereka sehingga berkontribusi
dalam membangun dunia yang lebih baik.

Sekolah Nazareth didirikan
oleh Suster-suster dari Kongregasi
Misionaris Putri-putri Keluarga Kudus Nazareth

Kami berpikir bahwa semua siswa
cerdas. Oleh karena itu, melalui
peluang-peluang
yang
kami
tawarkan, dapat mengembangkan
kepercayaan diri dan kecerdasan
siswa.

Syarat-syarat Penerimaan:

Tanggal dan tempat Pendaftaran:
tanggal 8-19 juli 2019

KOBER (KELOMPOK BERMAIN)
- Usia 2-3 tahun (kelahiran tahun 2016/2017)

waktu: jam 7-9 pagi
tempat: Biara Nazaret BTN

TK(TAMAN KANAK-KANAK)
- Usia 4-6 tahun (Kelahiran tahun 2013/2014/
2015)

Syarat-syarat Pendaftaran:
- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Menyerahkan bahan-bahan sebagai berikut:
* Fotocopy Akte kelahiran&Surat Permandian 1Lembar

Pada

tahap

fundamental

ini,

untuk

* Fotocopy Kartu Golongan Darah 1 Lembar

pertumbuhan anak, Stimulasi Dini mendukung
sistem neurologis yang baik dan lengkap yang
akan memfasilitasi perkembangan yang baik
dari

kecerdasannya

dan

* Fotocopy Kartu Keluarga 1 Lembar
*Fotocopy KTP Kedua Orang Tua 1 Lembar masingmasing

juga
* 4 Foto warna 3x4(latar belakang putih)

memungkinkannya untuk bahagia dan mampu
menciptakan keberhasilan di lingkungannya.

- Membayar Uang pendaftaran Rp. 50.000
- Seragam (3 pasang) & tas

Rp. 380.000

