SURAT PERNYATAAN DAN BERKELAKUAN BAIK
Nama

:

NIK

:

NISN

:

Tempat/ Tanggal Lahir :
Asal Sekolah

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan :
1. Saya akan mematuhi semua aturan sekolah dan asrama
2.Saya bersedia diambil tindakan tegas terhadap semua pelanggaran yang saya lakukan di asrama
ataupun di sekolah.
3. Saya bersedia tinggal diasrama tanpa ada paksaan dari orang tua maupun faktor lain nya.
4. Saya tidak akan keluar atau tinggal diasrama sebelum saya naik tingkat dari kelas X.
5. saya hanya mendaftar disekolah berasrama SMK PP NEGERI PADANG MENGATAS.
6. Jika saya mendaftar di sekolah berasrama lain nya saya siap untuk tidak diterima di kedua
sekolah yang bersangkutan
Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Calon peserta didik

orang tua

Materaai
Rp 10.000,-

--------------------

--------------------

#di scan jika sudah ditanda tangani lalu upload
#upload file surat pernyataan hanya mendaftar disekolah smk-pp negeri padang mengatas file
dipisahkan dengan pernyataan berkelakuan baik danbersedia tinggal diasrama

SURAT PERNYATAAN HANYA MENDAFTAR SEKOLAH BERASRAMA
DISMK-PP NEGERI PADANG MENGATAS
Nama
NIk
NISN
Tempat/ Tanggal Lahir
Asal Sekolah
Alamat

:
:
:
:
:
:

Dengan ini menyatakan :
1. saya hanya mendaftar disekolah berasrama SMK PP-NEGERI PADANG MENGATAS.
2. jika saya mendaftar disekolah berasrama lain nya saya siap untuk tidak diterima di kedua
sekolah yang bersangkutan
Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Calon peserta didik

orang tua

Materaai
Rp 10.000,-

--------------------

--------------------

#discan jika sudah ditanda tangani lalu upload
#upload file surat pernyataan hanya mendaftar disekolah smk-pp negeri padang mengatas file
dipisahkan dengan pernyataan berkelakuan baik danbersedia tinggal diasrama

Cara Melihat/ Mengecek Kepemilikan NISN
1.
2.
3.
4.
5.

Buka Situs nisn.data.kemdibud.go.id
Masukkan NISN yang terdiri dari 10 digit angka
Masukkan nama ibu kandung
Klik I’m not robot
Klik tombol cari data

Contoh Bukti Kepemilikan NISN

VIDEO TUTORIAL PENDAFTARAN BISA DILIHAT
PADA YOUTUBE, DENGAN LINK BERIKUT INI :

https://youtu.be/qXcSWIfX624

