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Nomor : 421.1/104/14/SMAN-2 PLK/KP/IV/2022           Kepada 

Lampiran : -  Yth.  Seluruh Peserta Didik Kelas XII  

Perihal : Persiapan Pelaksanaan US Bagi   SMAN – 2 Palangka Raya 

  Kelas XII SMAN - 2 Palangka Raya           di -  

  Tahun Pelajaran 2021/2022                  Palangka Raya 

     

 
 

 

Sehubungan pelaksanaan Ujian Sekolah (US) bagi peserta didik kelas XII 

SMA Negeri 2 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2021/2022 akan segera 

dilaksanakan dan kita berharap agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan informasi kepada 

seluruh peserta didik kelas XII SMAN - 2 Palangka Raya selaku peserta Ujian 

Sekolah (US) sebagai berikut : 
 

1. Peserta didik (peserta ujian) harap hadir di sekolah agar hadir di sekolah paling 

lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai. 

2. Peserta ujian wajib duduk pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan 

kartu peserta masing-masing. 

3. Peserta didik wajib menyiapkan peralatan/perlengkapan Ujian Sekolah (US) 

seperti : pensil, penghapus, pulpen, penggaris, HP/laptop, charger HP/laptop, 

dan power bank yang berfungsi dengan baik, serta paket data internet selama 

ujian berlangsung. 

4. Pada saat memasuki ruang ujian peserta ujian wajib hanya membawa 1 (satu) 

unit HP/Laptop yang akan digunakan untuk mengakses soal ujian. 

5. Bagi peserta ujian yang tidak hadir mengikuti ujian sekolah (US) di sekolah 

karena sakit (misalnya: terpapar Covid-19 atau penyakit yang lainnya) sehingga 

tidak dapat mengikuti US di sekolah, maka orang tua/wali peserta ujian yang 

bersangkutan wajib mengirimkan surat izin dan melampirkan surat keterangan 

sakit dari dokter kepada kepala sekolah. 
 

Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh peserta didik kelas 

XII SMAN – 2 Palangka Raya agar dapat dimaklumi. Atas perhatiannya diucapkan 

terimakasih. 

 

 
         Kepala Sekolah, 
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