SURAT PERNYATAAN
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Pelaihari Tahun Pelajaran 2020/2021.
Nama Lengkap
: ……………………………………………….......…………………………………..…
Tempat Tanggal Lahir

: ……………………………………………….......………………………………..……

Alamat Lengkap

: ………………………………………………………………………..…….......………
…………………………………………No HP/WA………………………………..…

Kelas/Program Keahlian

: X / …..…………………………………………………………..………….......………

Dengan sungguh-sungguh atas kemauan dan kesadaran sendiri menyatakan bahwa saya :
a. Bersedia selalu mentaati segala peraturan dan kebijakan sekolah yang bertujuan untuk mendidik, membina,
membimbing dan sebagainya demi kelancaran selama saya mengikuti pendidikan di SMK Negeri 1 Pelaihari.
b. Bersedia selalu menjaga nama baik SMK Negeri 1 Pelaihari, dilingkungan sekolah maupun di luar lingkungan
pada waktu jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
c. Bersedia selalu belajar dengan sungguh-sungguh demi mencapai prestasi maksimal.
d. Bersedia menerima sanksi/hukuman sesuai ketentuan yang berlaku apabila saya mengingkari surat pernyataan
ini.
2.

Orang Tua/Wali murid dari anak tersebut diatas :
Hubungan dengan anak tersebut adalah sebagai : Orang Tua / Wali Murid *)
Nama Lengkap
: ……………………………………………….......…………………………………..…
TTL / Umur

: ……………………………………………….......………………………………..……

Alamat Lengkap

: ………………………………………………………………………..…….......………
…………………………………………No HP/WA………………………………..…

a.
b.
c.
d.

Sebagai orang tua/wali murid, dengan sungguh-sungguh atas kemauan dan kesadaran sendiri menyatakan
bahwa saya :
Bersedia selalu membimbing, membina, mengawasi dan mengupayakan kelancaran pendidikan anak selama dia
menjadi Peserta didik di SMK Negeri 1 Pelaihari, demi keberhasilan pendidikan anak tersebut.
Bersedia selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Pelaihari, dalam upaya membimbing,
membina, mengawasi dan menciptakan kelancaran pendidikan anak tersebut.
Bersedia ikut serta menjaga nama baik SMK Negeri 1 Pelaihari.
Bersedia menerima sanksi/hukuman yang diberikan sesuai kententuan yang berlaku, apabila saya mengingkari
pernyataan ini.

Pernyataan ini kami buat dan kami tanda tangani atas dasar kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelancaran
pendidikan di SMK Negeri 1 Pelaihari.
Pelaihari, ……..……… Juli 2020
Kami yang membuat pernyataan :
Orang Tua/Wali,
Peserta Didik Baru,
materai
Rp. 6.000,______________

________________

Catatan :
- Tanda tangan orang/wali murid dan tanda tangan murid yang bersangkutan harus mengenai materai
- Surat Pernyataan ini harus diserahkan pada saat daftar ulang.
*) coret yang tidak perlu

