SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama lengkap
Kelas
Alamat

: ..................................................................
: X. MIPA/ IPS/BAHASA
: ………………………………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya berdasarkan kesadaran dan penuh rasa
tanggung jawab:
1. Akan melaksanakan tata tertib serta segala ketentuan yang berlaku di SMA
Negeri 1 Kebumen
2. Hadir disekolah tepat waktu (tidak terlambat)
3. Selalu menjaga citra nama baik SMA Negeri 1 Kebumen melalui penampilan,
perkataan dan perbuatan di manapun dan kapanpun
4. Selalu berpakaian / berpenampilan rapi:
a. Baju dimasukkan
b. Memakai kaos kaki putih
c. Bersepatu hitam
d. Memakai ikat pinggang hitam
e. Rambut bros
f. Peserta didik laki-laki tidak memakai : gelang, kalung, anting, dan asesoris
lain yang tidak pantas dipakai oleh Peserta didik laki-laki
g. Tidak memakai topi didalam ruangan kelas teori maupun praktik
h. Tidak mengenakan jaket/jamper di lingkungan sekolah
5. Tidak melakukan perkelahian, baik secara individu maupun masal (tawuran)
dengan alasan apapun dan dimanapun
6. Tidak akan membawa, memakai, dan menjual benda-benda/ barang-barang
terlarang diantaranya: narkoba, minuman keras, senjata tajam ,rokok, dan
benda – benda asusila lainnya didalam maupun diluar lingkungan sekolah
7. Tidak melakukan tindakan kekerasan / kriminal: memeras, mencuri, menodong,
mengancam didalam maupun diluar sekolah
8. Bersikap hormat kepada seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 1 Kebumen
9. Tidak meninggalkan jam – jam pelajaran tanpa ijin dan alasan yang jelas
(membolos)
10. Tidak memalsukan surat ijin tidak masuk sekolah , serta memalsukan tanda
tangan orang tua/ wali peserta didik
Apabila dikemudian hari saya melanggar isi pernyataan ini , maka saya sanggup
menerima pembinaan dan sanksi yang ditetapkan oleh sekolah :
a. Orang tua wali dipanggil (pembinaan terpadu)
b. Tidak boleh mengikuti pelajaran untuk sementara waktu (diskorsing)
c. Dikembalikan kepada orang tua / wali peserta didik (dikeluarkan )
Mengetahui/ menyetujui
Orang tua/wali

Kebumen,……Juni 2017
yang membuat pernyataan

………………………………….

……………………………………..

