AGENDA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA PANGUDI LUHUR VAN LITH MUNTILAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
NO.

1.

2.
3.

HARI,
TANGGAL
Senin,
1 Oktober
2019 s.d.
Sabtu,
11 Januari
2020
Sabtu, 11
Januari 2020
Jumat, 17
Januari 2020

4.

Sabtu, 18
Januari 2020

5.

Minggu, 19
Januari 2020

6.

Senin, 3
Pebruari 2020

KEGIATAN/KETERANGAN
1. Pengambilan atau pengisisan formulir pendaftaran
2. Pendaftaran peserta didik baru dengan melengkapi syarat-syarat yang
ditentukan
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan datang ke sekolah atau via
internet/ website
4. Calon peserta didik akan menerima nomor pendaftaran apabila telah
melengkapi semua persyaratan pendaftaran.
1. Penutupan pendaftaran peserta didik baru
2. Semua berkas pendaftaran sudah diterima oleh panitia.
Pelaksanaan tes tertulis yang terdiri dari:
1. Tes Mata Pelajaran (TMP) untuk bidang studi Bhs. Indonesia, Bhs.
Inggris, Matematika, IPA dan IPS
2. Tes Potensi Akademik (TPA)
Calon peserta didik wajib :
1. Siap di tempat tes pukul 07.00 WIB
2. Mengenakan seragam SMP asal (OSIS atau identitas sekolah)
3. Membawa alat tulis berupa pulpen, pensil 2B dan penghapus.
Papan alas tulis disediakan oleh panitia PPDB.
Tes tertulis dilaksanakan pada pukul 07.00 s.d 17.00 WIB
Calon peserta didik akan mengikuti tes fisik dan wawancara pada hari
berikutnya sesuai jadwal yang dibuat oleh panitia.
Pelaksanaan tes fisik dan wawancara
1. Tes fisik (putra : pagi, putri : siang)
2. Tes wawancara (putri : pagi, putra : siang)
Calon peserta didik wajib :
1. Siap di tempat tes pukul 07.00 WIB
2. Mengenakan seragam SMP (OSIS / identitas sekolah) saat tes
wawancara
3. Mengenakan seragam olah raga SMP saat tes fisik
Tes diutamakan bagi calon peserta didik dari luar Jawa Tengah dan
luar Daerah Istimewa Yogyakarta (sesuai alamat SMP asal).
Pelaksanaan tes fisik dan wawancara
1. Tes fisik (putra : pagi, putri : siang)
2. Tes wawancara (putri : pagi, putra : siang)
Calon peserta didik wajib :
1. Siap di tempat tes pukul 07.00 WIB
2. Mengenakan seragam SMP (OSIS / identitas sekolah) saat tes
wawancara
3. Mengenakan seragam olah raga SMP saat tes fisik.
Tes bagi calon peserta didik dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (sesuai alamat SMP asal).
Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui : datang
langsung ke sekolah, telepon sekolah atau internet / website
Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, WAJIB mengambil Surat
Keputusan diterima di sekolah.

7.

Senin, 3
Pebruari 2020
s.d. Sabtu, 8
Pebruari 2020

8.

Kamis, 13
Pebruari 2020

9.

Sabtu, 15
Pebruari 2020

1. Daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima,
dengan menunjukkan Surat Keputusan diterima.
2. Membayarkan Uang Pangkal Asrama (UPA) dan uang seragam yang
besarannya akan diberitahukan saat pengumuman PPDB. Uang yang
telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
Pengumuman calon peserta didik baru cadangan (calon peserta didik
baru cadangan akan dihubungi oleh panitia jika ada perserta didik
yang mengundurkan diri)
Pelaksanaan wawancara finansial oleh orang tua calon peserta didik baru
dengan panitia PPDB.

PERSYARATAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
SMA PANGUDI LUHUR VAN LITH MUNTILAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Berkas yang WAJIB dikumpulkan :
1. Fotocopy STTB ijazah dan SKHUN SD dan SMP yang telah dilegalisir kepala sekolah
asal. (STTB ijazah dan SKHUN SMP setelah dinyatakan lulus)
2. Fotocopy raport SMP kelas VII dan VIII semua semester, dan telah dilegalisir kepala
sekolah SMP asal
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orang tua
5. Fotocopy Surat Baptis dari Gereja Katolik
6. Surat keterangan sebagai siswa/siswi kelas IX dari SMP asal (asli)
7. Surat keterangan sehat dari rumah sakit (asli)
8. Pas foto berwarna mengenakan seragam sekolah ukuran 3X4 terbaru (dalam 3 bulan
terakhir) sebanyak 4 lembar, foto dengan latar belakang warna biru untuk putra dan warna
merah untuk putri
9. Surat bukti penerimaan gaji, laporan SPT pajak tahunan dan rekening listrik/air/ telepon 3
bulan terakhir (fotocopy/asli)
10. Surat pernyataan persetujuan orang tua. (ditulis tangan, format terlampir di halaman
sebaliknya)
Seluruh berkas yang sudah diserahkan kepada panitia tidak dapat diambil kembali.

