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INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK DAN SD MODEL 

SLEMAN JENJANG TK TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 
 

I. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK 

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah : 

Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2020  

 

II. SISTEM PPDB 

1. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan sistem offline. 

2. Pendaftar wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid 19 :  

✓ wajib mengenakan masker,  

✓ cuci tangan di tempat yang disediakan,  

✓ menempati tempat antri yang sudah ditetapkan,  

✓ jaga jarak minimal 1 meter 

✓ Pemeriksaan temperatur suhu badan saat memasuki area TK Model. 

 

 

III. JALUR PENDAFTARAN PPDB DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH 

A.  Jalur Pendaftaran PPDB 

a. Jalur Zonasi. 

b. Jalur Afirmasi. 

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. 

 

B. Daya Tampung dan kuota pendaftaran 

Rombel 
Daya 
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Kelompok A 68 55  10 3 

 

  .     

IV. JALUR ZONASI 

1. Jalur zonasi dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari 

daya tampung TK. 

2. Jalur zonasi diperuntukkan bagi Penduduk Sleman. 

3. Penentuan zonasi didasarkan pada domisili calon peserta didik sesuai alamat pada Kartu 

Keluarga. 

4. Ketentuan berkas pendaftaran: 

a. fotokopi Akta Kelahiran serta menunjukkan aslinya, dan 

b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta menunjukkan aslinya. 

5. Bagi pendaftar yang belum memiliki Akta Kelahiran wajib mengurus kepemilikan 

apabila diterima di sekolah tujuan. 

6. Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi. 

7. Seleksi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia paling tinggi. Apabila 

diperoleh peringkat yang sama, maka didahulukan pendaftar yang lebih awal. 



8. Pendaftar yang telah terseleksi dan dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang 

sesuai ketentuan masing-masing TK. 

9. TK Negeri dapat menerima calon peserta didik yang merupakan Penduduk Luar Sleman, 

apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi. 

 

V. JALUR AFIRMASI 

1. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung 

sekolah. 

2. Jalur afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi 

tidak mampu yang masuk dalam kategori miskin dan memiliki Kartu Keluarga Miskin 

(KKM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2020. 

3. Ketentuan berkas pendaftaran: 

a. fotokopi Akta Kelahiran serta menunjukkan Akta Kelahiran asli, 

b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta menunjukkan KK asli, 

c. fotokopi KKM serta menunjukkan KKM asli. 

4. Seleksi pendaftar jalur afirmasi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia 

paling tinggi. Apabila diperoleh peringkat yang sama, maka didahulukan pendaftar yang 

lebih awal. 

5. Pendaftar yang telah terseleksi dan dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang 

sesuai ketentuan masing-masing TK. 

6. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. 

 

VI. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA 

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% 

(lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi penduduk luar Sleman 

dan anak guru di TK tujuan. 

2. Calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali apabila 

mengikuti kepindahtugasan orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat 

keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, 

kantor, atau perusahaan berbadan hukum. 

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik yang 

merupakan anak dari guru yang bertugas secara definitif di TK tujuan yang dibuktikan 

dengan surat keputusan dari pejabat pembina kepegawaian. 

4. Ketentuan berkas pendaftaran: 

a. fotokopi Akta Kelahiran serta menunjukkan Akta Kelahiran asli, 

b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta menunjukkan KK asli, 

c. fotokopi Surat Keputusan /Penugasan Orang Tua/ Wali 

5. Seleksi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua dilakukan dengan menentukan 

peringkat berdasarkan usia paling tinggi. Apabila diperoleh peringkat yang sama, maka 

didahulukan pendaftar yang lebih awal. 

6. Pendaftar yang telah terseleksi dan dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang 

sesuai ketentuan masing-masing TK. 

7. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. 

 

VII. JADWAL PELAKSANAAN PPDB 

 Pendaftaran : tanggal 8.9.10 Juni 2020 pukul 08.00-12.00 

 Pengumuman : tanggal 11 Juni 2020 pukul 09.00 WIB 

 Daftar Ulang : tanggal 11 Juni 2020 pukul  10.00-12.00 WIB  

      tanggal 12 Juni 2020  pukul  08.00-11.00 WIB 

 

VIII. MEKANISME PENDAFTARAN 

1. Orang tua calon peserta didik mengambil Formulir Pendaftaran. Formulir 

pendaftaran bisa diambil di TK dan SD Model pada saat pendaftaran atau dapat 

diunduh di grup washapp calon peserta didik TK Model. 

2. Menyerahkan biaya pendaftaran TK MODEL sebesar  Rp.30.000 (Tiga puluh ribu 

rupiah) 



3. Mengisi formulir pendaftaran 

4. Orang tua calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran sebagai berikut: 

a. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan tertempel foto 

b. Foto copy Akta Kelahiran calon peserta didik serta WAJIB menunjukkan Akta 

Kelahiran ASLI nya. 

c. Foto copy kartu keluarga (C1) yang sudah tercantum nama calon peserta didik serta 

WAJIB menunjukkan KK ASLI. 

d. fotokopi KKM serta menunjukkan KKM asli (bagi jalur afirmasi) 

e. fotokopi Surat Keputusan /Penugasan Orang Tua/ Wali (bagi jalur perpindahan 

tugas orang tua). 

5. Orang tua calon peserta didik menerima menerima Nomor Bukti Pendaftaran dan 
menyimpan Nomor Bukti Pendaftaran. 

6. Penyerahan berkas pendaftaran kepada panitia pada: 

a. Hari/Tanggal  : Senin s.d Rabu / 8 s.d 10 Juni 2020 

b. Waktu   : 08.00 s.d 12.00 WIB 

c. Tempat   : Gedung Administrasi TK (Sayap Barat) 

                                                              (Di loket-loket yang telah disiapkan) 

 

IX . POSKO LAYANAN PPDB 

Posko layanan PPDB dilaksanakan pada hari 

 : Senin s.d. Jumat 

 : tanggal 8 s.d 12 Juni 2020 

Waktu : pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB 

Telepon : 0274-4477258 

CP : Bunda Tatik 085228121515 

 

 

Sleman, 2 Juni 2020  
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

 

Yuliati Indarsih, M.Pd. 

19660716 198604 2 002 


