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PROGRAM AKADEMIK
SMA N 3 SINGKAWANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

A. Program Peminatan Kelas X
1. Program peminatan dimulai sejak peserta didik duduk di kelas X semester 1 ( satu )
dengan memperhatikan :
a. Bakat dan minat peserta didik
b. Kemampuan akademik/ nilaiUjian SMP peserta didik, dan
c. Tes minat dan bakat peserta didik oleh guru BK.
2. Peserta didik diperbolehkan pindah program peminatan sebelum 1 Oktober pada
semester 1 dengan pertimbangan tertentu.
B. Kenaikan Kelas X
1. Kenaikan kelas dilakukan pada akhir semester 2 ( dua ) dengan memperhatikan nilai
mata pelajaran semester 1 (satu) dan 2 ( dua ), yaitu dihitung rata-rata nilai semester 1
dan 2.
2. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila :
a. Memiliki nilai di bawah KKM pada salah satu aspek pengetahuan , keterampilan
dan sikap paling banyak 2 ( dua) mata pelajaran.
b. KKM nilai pengetahuan = 70
KKM nilai keterampilan = 70
KKM nilai sikap = B (Baik)
c. Memperoleh nilai pengembangan diri (kegiatan ekstrakurikuler) minimal Baik /
Memuaskan.
C. Kenaikan Kelas XI
1. Kenaikan kelas dilakukan pada akhir semester 4 ( empat ) dengan memperhatikan
nilai mata pelajaran semester 3 ( tiga ) dan 4 ( empat ).
2. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila :
a. Memiliki nilai di bawah KKM pada salah satu aspek pengetahuan, keterampilan
dan sikap paling banyak 2 ( dua ) mata pelajaran
b. KKM nilai pengetahuan = 70
KKM nilai keterampilan = 70
KKM nilai sikap = B (Baik)
c. Memperoleh nilai pengembangan diri minimal (kegiatan ekstrakurikuler) Baik /
Memuaskan.
D. Program Aktualisasi Kepramukaan
Program aktualisasi kepramukaan bersifat wajib bagi seluruh peserta didik.
a. Kelas X
Dilaksanakan setiap semester 1x, berupa kegiatan outbond.
b. Kelas XI
Dilaksanakan setiap tahun 1x, berupa kegiatan outbond.
c. Kelas XII
Dilaksanakan dengan kegiatan bhakti sosial.
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