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A. DASAR PELAKSAAN 

Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala  Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Klaten No. 421 /  1485 / 11 

B. VISI 

Mencetak insan beriman yang nasionalis, berbudi peketi luhur, cerdas 

berkarakter, berprestasi dan berdaya saing  tingg i 

MISI 

1. Memberdayakan se luruh unsur sekolah 

2. Melaksanakan kegiatan intra sekolah 

3. Melaksanakan ekstrakuler da lam b idang akademik, non akademik, 
olahraga dan seni 

4. Melaksanakan kegiatan keagamaan 

5. Melaksanakan pembinaan tentang norma agama, asusila dan social 

6. Membimbing seluruh warga untuk sadar dan taat terhadap tata tertib 

dan aturan sekolah  

7. Meningkatkan kerja sama dengan pihak diluar sekolah 

8. Melaksanakan kegiatan pendidikan peduli lingkungan h idup 

9. Melaksanakan kegiatan pendidikan karakter 
C. DAYA TAMPUNG 

SMA Negeri 3 Klaten Tahun Pelajaran 2015/2016 menerima Calon Peserta 

Didik Baru dalam 10 Rombongan Belajar 

D. SYARAT PENDAFTARAN 

1. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B 

atau satuan pend idikanyang sederajat dan memiliki SHUN/STL 

Program Paket B atau satuan pendidikan yang sederajat 
2. Berusia se tinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 6 Juli 2015 Keciali 

dari SMPLB 

3. Bagi tamatan SMP/MTs/SMPLB Paket B sebelum tahun 2014/2015 

menggunakan nilai SKHUN tahun yang bersangkutan 

4. Pas Foto 3X4 sebanyak 3 Lembar 

5. Fotocopy rapor semester 3,4 dan 5 yang telah d ilegalisir oleh Kepala 

Sekolah  

E. JADWAL KEGIATAN PPDB TAHUN 2015/2016 
1. Pendaftaran tangga l 22-25 Juni pukul : 08.00-12.00 WIB 

2. Analisis dan Penyusunan Peringkat tanggal 26-27 Juni  2015 

3. Pengumuman hasil seleksi tanggal 29  Juni 2015 dapat dilihat di 

http:/klaten.siap-ppbd.com  

4. Daftar Ulang tanggal 1 -4 Juli 2015 Pukul 08 .00-12.00 WIB 

5. Jika t idak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang 

ditentukan dianggap mengundurkan diri  

6. Hari pertama masuk sekolah tanggal 9 Juli 2015 Pukul  06.45 WIB 

F . T AT A CARA PPDB D ENG AN SISTEM  ON LINE 

1. Calon Perse rta D idik  Baru datang se ndir i  di tempat pendaftaran untuk 

mengis i formulir  pendaft aran 

2. Calonperse rta D idik  Baru me nyatakan kepad a panitia :  

a. Fo rmulir  Pendaftaran yang telah di isi lengkap 

b. SHUN  Asli atau Surat Keteran gan Nilai U N dar i sekolah  

c . Fo tocop i i jasah  yang  telah dilegalisir oleh kepala sekolah  

d. Pas foto  ukuran 3×4 cm sebanyak 3 lembar  

e. Bagi yang memil iki Piagam Presta si WAJIB melampirkan F oto 
kopi Piagam Presta si yang dimil iki ya ng tela h dilegalisir oleh 

Kepala Sekolah  asa l dan  Dimint akan  nilai di Dinas Pendidikan 

Kabupaten  Klaten (Piaga m Prestas i As li ditunjukan Kepada 

Panitia )  

f. Menyertakan foto ko pi rapo r semester  3,4, dan 5 yang dilegalis ir 

oleh kepala  sekolah  

3. Calon Peserta Didik  Baru menunggu  antr i  dat a yang dilakukan oleh 

operator sekolah berd asarkan form ulir peendaftaran yang telah di is i  
4. Calon Peserta didik  baru menerima tab da bukati p endaftaran dari 

panitia yang digunakan sebagai tanda bukti telah terdaftar  di SMA N 3 

KLATEN  

5. Ta nda bukti pen daftaran  disimpan oleh C alon  Peserta Didik baru dan 

digunakan untuk: 

a. Daftar  ulang apabila diterima  

b. Untuk men gambil be rkas p endaftaran apabila tida k diter ima  
G . SISTEM SELEKSI 

1. Seleks i Calon Peserta D idik  Baru didasarkan atas  Nilai U jian SMP / 

MT s / SMP LB / Paket B dengan mmper timb angka n pre stas i bakat 

O lah  Raga, seni akadem ik , Ilmu Pen getahuan Alam d an T ekno logi, 

atau bidang lainnya 

2. Apabila  terda pat ni lai ya ng sama p ada batas jumlah yang diterima, 

maka akan digunakan parameter  se bagai berikut: 

a. Skala pr ioritas  pil ihan calao n peserta didik 

b. Calon pese rta didik  lulusan d alam daerah Kab . Klaten 
diprioritaska n 

c . Perban ding an nilai UN dengan urutan : 

1.) Matematika 

2.) IPA 

3.) Bahasa Inggr is  

4.) Bahasa Indones ia 

3. Pengumum an dapat di l iha t di 

http:/k laten.s iap-ppbd.com at au SMS k 3949 dengan  ca ra Ketik :  
PPDB (spas i) nomo r Pendaft aran 

(D apat diakses melalui operator  XL, T elkomsel dan Indosat)  

H. NILAI PIAG AM KEJUARAAN T P 2015/20 16 

1. Jenis  Piagam 

a. Prstas i bidang akade mik  ( KIR , O SN , Siswa be rpresta si dan 

lomba cerdas cerma t) 

b. Bidang olahraga  (semua caba ng olahrag a yang terdaftar pada 

KO NI yan g resmi diper tandingkan p ada even  tingkat 
daerah/nas ion al, PO PDA)  

c . Bidang kesenia n (senitaritradis i, senitari mo dern, seni 

suara/vokal, seni luk is /k riya , seni mus ik, seni karaw itan, seni 

teater /dram a, sen i pedalanga n, sen i baca

puisi/gegur itan/mocopat, membaca cerpen/cerkak, mengarang, 

pidato dan MT Q ) 

d. Bidang keteramp ilan (P ramuka dan PM R) 

Klaten, 3 Juni 2015
Kepala SMAN 3 Klaten

Suharja, S.Pd.,M.Si
NIP.19710611 199412 1 001

SMA NEGERI 3KLATEN

2. Nilai P iagam s es uai  dengan k etentua n yan g berlak u dar i D inas  

Pendidikan Kabu paten K laten. 

3. Ketentuan Pe nilaian 

a. P iagan P r stas i  y ang d apat dini laik an k e Dinas Pendidik an 

Kabupaten  K laten adalah P iag am P res tas i y ang diperoleh 

s elam a s is wa ters ebut se kolah di SMP/MT S/SM P LB /P rog ram 

pak et B  atau s atuan Pe ndidik an y ang s ederajat 
b. Ta mbahan ni la i hany a diambi l  dari  salah s atu pr est asi  tert inggi  

dari  k ejuaraan  yang  dip eroleh 

c . Peny ele nggara k ejuaraan  adalah Ins tans i  atau  O rga nis as i  y ang 

berk omitmen, m is alnya  Ins tans i  Pemerintah, O rganis as i P r ofesi  

y ang s es uai  deng an lomba dan O rganis as i dib awah pembinaan 

Ins tans i T erk ai t 

d. Serti fika t (P iagam)  s upay a d iadak an penel i tian dan penges ahan 

s ecar a ber jenjang  (piagan tingk at nas ional  dan prov ins i 
penges ahan oleh Kepala Dinas  Pendid ik an P rov ins i J awa 

Te ngah u.p Kabid y ang bers angk utan, P iagam tingk at 

k abupaten dan  kec amata n ole h Kepala Dinas  Ka b. K late n dan 

dikor ek si  oleh Kepala B idang) 

e. P iagam ber egu di lamp ir i da ftar pes er ta/pemain 

f. Penges ahan piagam dik etahui /di legal is i r Kepala Sek olah  asal  

g. Semua  jenis  s erti fikat/p iagam  penghar gaan d iluar ket entuan 
ters ebuat  diata s tidak  dapat d iper hi tungk an 

I. Bagi c alon pes erta didik  y ang di terima dan beras al  dari  k eluarga tida k 

ma mpu, s ek olah m emberik an ker inganan/pembe bas an pem bay aran DPP 

da n DO P, dengan me lampir kan  : 

a. KPS, K IP  

b. Surat Keteran gan tidak  mamp u dar i RT , RW , Des a, Kelurahan  dan 

Kec amatan. 

c . Fo tokop i KK  y ang di legalis i r Kepala Des a/Lur ah s etempat.  

 
J . C ATAT AN  

1. Bagi pendaftar  dapat m emil ih 2 SMA Nege ri  dan mend aftar di  SMA 

Neger i  pil ihan per tama 

2. Pendaftar  y ang tidak  mas uk  dalam peringk at dis ek olah pada pi l ihan 1 

dan 2 dapat mendafta r lagi  k e SM A lain de ngan 2 pi l ih an s elama 

mas ih dalam w aktu pendaftar an d engan me minda hkan  berk as  k e 

SMA y ang disetu jui  

3. Bagi penda ftar ya ng mas ih ter c antum dala m pi l ihan 1 atau 2 di  SMA, 
tidak  dapat men cabut  menc abut ber kas  untuk  me ndaftar  k e sek olah 

lain, Apabi la menc abut berk as  tidak  d apat me ndaftar  lagi s eca ra 

onl in e 

4. Bagi ca lon pe ser ta didik  ba ru y ang diny atak an di terima ak an diadak an 

TES  PEMIN ATAN 

5. Renc ana J umla h Rom bongan Bela jar   kelas  X  TP  2015/2016:  7 

P rogr am IPA , 3 P r ogram  IPS  
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