Tetap

PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022
http ://kosayu.web.id
https ://www.smptegaljayabali.sch.id

1 Oktober 2020
s/d
31 Maret 2021

for further information, please contact
081236762381

VISI
“Menjadi komunitas belajar unggul
berpedoman pada standar nasional,
berorientasi global, yang menghayati
nilai - nilai kasih, taat,
kerja sama dan disiplin”

MISI
“Mewujudkan pendidikan kaum muda
Indonesia seutuhnya melalui
keunggulan akademik
kecakapan hidup dan keterbukaan”

SYARAT PENDAFTARAN
1. 1 lembar fotokopi akte kelahiran
2. 1 lembar fotokopi KK
3. 1 lembar fotokopi surat baptis
(khusus Katolik dan Kristen)
4. 3 lembar fotokopi ijasah SD yang
sudah dilegalisir
5. 3 lembar fotokopi SKHUN SD yang
sudah dilegalisir
6. 1 set fotokopi rapot SD yang
sudah dilegalisir
7. Surat ganti nama bagi WNA
baik calon peserta didik maupun orang
tua (bila ada)
8. 1 lembar fotokopi surat ganti
nama peserta didik/orang tua (bila ada)
9. 1 lembar fotokopi kartu NISN
(Nomor Induk Siswa Nasional)
10. Bagi calon peserta didik yang sudah mendaftar
dan sudah membayar biaya yang
dibutuhkan dan ternyata mengundurkan
diri, maka seluruh biaya pendaftaran tidak
akan dikembalikan, sedangkan uang
seragam (bila seragam belum dijahit),
akan dikembalikan 75%
11. Bagi peserta didik yang berprestasi baik
akademis maupun non akademis tingkat
sekolah sampai tingkat nasional dengan
menunjukkan bukti yang sah diberi
potongan uang gedung sesuai dengan
tingkat prestasi (keterangan lebih lanjut
dapat ditanyakan ke TU/panitia
pendaftaran
12. Kain seragam bisa diambil pada April 2021

TEMPAT PENDAFTARAN
SMP Tegaljaya
Jln. Kubu Gunung, Tegaljaya,
Kuta Utara, Badung, Bali
081236762381
Email : smptjay.kosayu@gmail.com
Setiap hari kerja
Senin - Jumat
08:00 - 14.00 WITA

LANGKAH MUDAH PENDAFTARAN ONLINE
1

PERSIAPAN PEMBAYARAN PENDAFTARAN
Kunjungi situs : http://kosayu.web.id
Pilih unit SMP Tegaljaya
Isilah data dan menunggu email informasi tata cara pembayaran uang pendaftaran
Isilah data Anda dengan benar sesuai Akte Lahir
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PEMBAYARAN UANG PENDAFTARAN
Setelah mendapatkan email konfirmasi dari sistem yang berisikan tata cara pembayaran dan
nomor Virtual akun, maka silahkan melakukan pembayaran dan fotolah bukti transfer
Masuklah kembali ke http://kosayu.web.id untuk mengkonfirmasi pembayaran anda

3

Setelah 1 x 24 jam, cek email untuk mendapatkan user nama dan kata sandi
Isilah data formulir di situs https ://www.smptegaljayabali.sch.id
Gunakan akte lahir, kartu keluarga dan raport sebagai panduan yang benar dan lengkap
Isilah formulir dengan data dan nilai Rapor yang benar dan lengkap

