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VISI SMA N 1 KERSANA

Berakhlak Mulia, Unggul Dalam

Prestasi Dan Cinta Lingkungan



MISI SMA N 1 KERSANA
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2
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Menumbuhkembangkan perilaku religius dalam diri 

peserta didik dan seluruh warga sekolah

Menyelenggarakan kegiatan belajar yang menyenangkan, 

mampu menstimulasi kecerdasan intelektual, emosional, fisik, 

sosial, dan spiritual

Membudayakan sikap disiplin, toleransi, saling menghargai 

sehingga terbentuk karakter peserta didik yang santun dan 

berakhlak mulia 

Membina peserta didik unggul dalam prestasi akademis dan 

non akademis di tingkat provinsi, nasional, dan internasional



MISI SMA N 1 KERSANA
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Membentuk perilaku yang berorientasi pada kesadaran 

pentingnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 

development)

Menumbuhkembangkan budaya sekolah sehat dan peduli

lingkungan

Membina dan memotivasi peserta didik untuk melanjutkan 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi



TATA TERTIB

SMA N 1 KERSANA



APA ITU TATA TERTIB SEKOLAH?

Aturan yang harus dipatuhi setiap

warga sekolah tempat berlangsung

nya proses belajar mengajar agar 

tercipta keadaan yang baik, nyaman,

menyenangkan, dan kondusif untuk

belajar



TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 1 KERSANA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

INTRA KURIKULER

1. Siswa wajib hadir di sekolah sebel

um pukul 07.00 (gerbang ditutup 

pukul 07.0

2. Siswa yang terlambat hadir di seko

lah (ada penanganan khusus)

3. Siswa wajib mengikuti kegiatan 

upacara/ apel Hari Senin

4. Siswa wajib mengikuti kegiatan 

mujahadah

KOKURIKULER

1. Siswa wajib menjadi anggota OSI

2. Siswa kelas X wajib mengikuti ek

stra kurikuler Pramuka & max 2 ek

skul lain

3. Siswa kelas XI dan XII dapat men

gikuti salah satu kegiatan Ekstrak

urikuler pilihan. 

4. Kegiatan ekstra kurikuler dilaksan

akan setelah KBM atau pada hari 

Sabtu pagi



TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 1 KERSANA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PERFORMA/PENAMPILAN 

1. Siswa wajib berpakaian seragam

sesuai ketentuan sekolah

2. Potongan rambut rapi dan sopan, ti

dak gundul, tidak gondrong, tidak b

erkucir, tidak bercat, tidak bergaris 

dan tidak bergaya Mohawk

3. Siswa yang menggunakan sepeda 

motor wajib mengenakan helm dan 

kendaraan dalam keadaan standar

LARANGAN

1. Masuk kelas atau meninggalkan p

elajaran tanpa izin

2. Membawa, menyimpan dan atau

menghisap rokok di lingkungan se

kolah.

3. Membawa, memakai dan atau me

ngedarkan Narkoba, Zat Psikotrop

ika yang lain & Miras.

4. Melakukan 5 M (Main/Judi), Mado

n (Pelecehan Seksual/Asusila), M

aling (Mencuri) dan atau Minum m

inuman keras.



TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 1 KERSANA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

LARANGAN

1. Mengancam, menganiaya guru/kar

yawan.

2. Meminta secara paksa hak orang l

ain (pemalakan) di lingkungan sek

olah.

3. Memakai kalung, gelang dan atau

anting-anting (bagi siswa putra)

4. Menyimpan dan menggunakan sen

jata tajam, mengedarkan foto/ gam

bar/ buku bacaan porno

LARANGAN

1. Menggunakan HP selama kegiata

n belajar mengajar

2. Corat-coret pada sarana fisik seko

lah.

3. Menerima tamu luar, kecuali seizi

n/sepengetahuan BK/Guru.

4. Berkelahi

5. Berpacaran

6. Siswa putri tidak diperkenankan m

emakai perhiasan dan berdandan

berlebihan



TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 1 KERSANA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SANKSI-SANKSI

1. Peringatan secara lisan terhadap siswa yang melanggar.

2. Peringatan tertulis dengan tembusan kepada orang tua.

3. Skorsing sementara dengan tembusan kepada orang tua.

4. Dipindahkan ke sekolah lain/ dikembalikan kepada orang tua



CONTOH PELANGGARAN TATA TERTIB



CONTOH PELANGGARAN TATA TERTIB



Life is choice..

What will you choose ??

1. Pilih hidup yang penuh keteraturan

atau semau gue

2. Pilih ada tata tertib atau tidak ada

3. Pilih taat aturan atau melanggar

aturan



Thank you


