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   Lahat, 25 Mei 2015 

Nomor   :  421.3 / 247 / SMA.4 / 422.1 / 2015 Kepada 

Lampiran :  - Yth.   Orang Tua / Wali Murid 

Perihal : Pemberitahuan MOS Calon Siswa Baru SMAUN 4 Lahat       

                Tahun Pelajaran 2015/2016              Tahun Pelajaran 2015/2016 

   di 

    Tempat   

         

Sehubungan akan dilaksanakannya Masa Orientasi Siswa Baru (MOS) tahun pelajaran 2015/2016 di SMA 

Unggul Negeri 4 Lahat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni s.d. 20 Juni 2015. Siswa sudah 

masuk asrama pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2015, pukul 14.00 WIB. 

Pembukaan MOS tahun pelajaran 2015/2016, sekaligus memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 

pada tanggal 2 Juni 2015 pukul 19.30 WIB (Ba’da Isya). 

 

Syarat-syarat untuk mengikuti MOS sebagai berikut: 

1. Melunasi uang administrasi siswa baru (uang awal tahun, uang seragam, dan lain-lain) 

2. Membayar uang MOS selama 10 hari Rp. 350.000,- 

3. Uang MOS tersebut digunakan umtuk biaya makan, pengobatan bila sakit ringan, pemondokan, 

dan lain-lain. 

4. Siswa membawa peralatan dan perlengkapan: 

a. sapu lidi bergagang,  

b. tas dari karung beras (bukan goni), 

c. Al-Qur’an kecil beserta terjemahan (muslim/muslimah), 

d. pakaian muslim / muslimah warna putih polos, 

e. celana / rok panjang warna hitam polos (muslim/muslimah), 

f. sarung + peci/kopiah untuk muslim, dan mukena untuk muslimah, 

g. buku pelajaran Matematika SMP, buku tulis 2 buah dan perlengkapan alat tulis, 

h. pot bunga plastik ukuran sedang, diameter ± 15 cm dengan tinggi ±15 cm 

i. kasur, bantal dan selimut, 

j. pakaian seragam SMP, kaos & training olahraga SMP, sepatu sekolah dan sepatu olahraga, 

sandal, pakaian dan perlengkapan lain yang dibutuhkan yang bersifat pribadi. 

5.  Kriteria peserta MOS: 

a. Laki-laki : rambut dipangkas pendek/cepak/SKI = 0, 1, 2 cm dan tidak boleh dicat/warna 

b. Perempuan : Jika tidak berjilbab harap rambut diikat satu ke belakang 

6. Selama mengikuti MOS, siswa dilarang: 

a. Membawa handphone, laptop, dan atau sejenisnya, 

b. Dijenguk oleh orang tua atau wali, 

c. Diantar makanan dan minuman, 

d. Pakaian kotor siswa diambil oleh orang tua. 

7. Jika ada perlengkapan anak yang kurang / ketinggalan, maka orang tua diperbolehkan 

mengantarkan perlengkapan tersebut setelah dihubungi oleh guru pamong. 

 

Penutupan MOS dilaksanakan pada hari Jum’at, 12 Juni 2015 pukul 08.00 – 11.00 WIB. Pada saat 

penutupan MOS, diharapkan orang tua/wali siswa untuk dapat hadir. 

 

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Kepala SMA Unggul Negeri 4 Lahat, 
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Drs. Syamsul Hadi 

NIP 195812251983121001 
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