OUR ACHIEVMENTS Last Year
▪ Gold Medalist of Geographics National
Science Competition
▪ Silver Medalist of Geographics Madrasah
Science Competition

▪ Silver Medalist of Chemicals Madrasdah
Science Competition
▪ Bronze Medalist of Earth National
Science Competition
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PERSYARATAN

I. Umum
1. Warga Negara Indonesia
2. Lulusan SMP/MTs Tahun Pelajaran
2021/2022
3. Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat
keterangan Kepala Sekolah
4. Sehat jasmani dan rohani dengan tinggu
badan minimal laki-laki 155cm dan perempuan
150cm
4. Bersedia tinggal di asrama selama
mengikuti Pendidikan di SMAN Plus Provinsi
Riau dan sanggup mematuhi peraturan serta
tata tertib sekolah maupun asrama
5. Bersedia mengembalikan seluruh biaya
yang dikeluarkan SMAN Plus Provinsi Riau
selama masa apabila berhenti/mengundurkan
diri selama masa Pendidikan
6. Melampirkan sertifikat IELTS, TOEFL, UKBI,
dan piagam sertifikat Olimpiade Mata
Pelajaran minimal tingkat Kabupaten/Kota
(jika ada)

II. Khusus

1. Mengisi formulIr pendaftaran rangkap 2 (dua),
lembar pertama untuk yang bersangkutan dan
lembar yang kedua untuk dikirim ke alamat
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN Plus
Provinsi Riau dengan alamat Jalan Lingkar Kubang
Raya PO. BOX 1447
2. Fotocopy rapor semester ganjil dan genap di kelas
VII dan VIII s.d semester ganjil kelas IX yang telah
dilegalisir oleh kepala sekolah asal, masing-masing 1
rangkap
3. Pas photo warna terbaru sebanyak 2 (dua) lembar
dengan ukuran 3x4 cm latar merah
4. Fotocopy STTB SD/MI 1lembar
5. Fotocopy akte kelahiran/kenal lahir 1 lembar
6. Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
7. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
8. Mengikuti seleksi administrasi, tes tertulis,
wawancara, fisik, Kesehatan, psikotes, dan tes
kemampuan Bahasa Inggris
9. Bagi calon peserta didik yang mempunyai sertifikat
KSN tingkat nasional tidak mengikuti tes akademik.
10. Bagi calon peserta didik yang hafizh minimal 6 juz
dimohon untuk melampirkan sertifikat atau surat
keterangan

III. Akademis

Tahapan seleksi

1. Nilai rapor SMP/MTs kelas VII, kelas VII, dan nilai semester
ganjil kelas IX dengan rata-rata nilai kumulatif minimal 80
(delapan puluh)
2. Tidak ada nilai rapor semester ganjil dan genap kelas VII,
kelas VIII, dan semester ganjil kelas IX dibawah 80 (delapan
puluh) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, dan IPA (bagi yang memilih jurusan IPA)
dan mata pelajaran IPS (bagi yang memilih jurusan IPS)
3. Tidak terdapat nilai rapor dibawah 75 (tujuh puluh lima)
untuk setiap mata pelajaran selain pada poin 2 yang dipelajari
di SMP/MTs dari kelas VII sampai VIII (semester I DAN II) dan
kelas IX (semester I)
4. Nilai rapor yang dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 adalah ratarata gabungan antara nilai pengetahuan (kognitif) dengan nilai
keterampilan (psikomotor) dan nilai sikap minimal baik
IV. Hal Lain
1. Daya tampung Peserta Didik Baru 150 orang yang terdiri
dari 99 orang purta dan 51 orang putri.
2. Semua biaya tes Kesehatan dan psikotes dibebankan
kepada orang tua/wali

PENDAFTARAN

I. Seleksi Administrasi
1. Seleksi administrasi dari kelengkapan berkas calon
peserta didik sesuai ketentuan yang ditetapkan dari
tanggal 4 Maret s.d 28 Maret 2022.
2. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada
tanggal 5 April 2022 di kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten / Kota asal masing-masing dan Website
SMAN Plus Provinsi Riau.
3. Bagi calon peserta didik yang lulus seleksi
administrasi dapat mengikuti seleksi akademis.
II. Seleksi Akademis
1. Seleksi akademis akan dilaksanakan pada hari
Minggu 10 s/d 13 April 2022 dengan sistem CBT,
bertempat di SMAN Plus Provinsi Riau.
2. Hasil seleksi akademis (ujian tertulis) diumumkan
pada tanggal 21 April 2022 di Dinas Pendidikan
Kabupaten / Kota, Harian Media Cetak, dan Website
SMAN Plus Provinsi Riau.
3. Seleksi Kesehatan, fisik, psikotes wawancara, dan
kemampuan berbahsa Inggris akan dilaksanakan pada
tanggal 17, 18, 19, & 20 Mei 2022

Prosedur pendaftaran
1. Pengiriman berkas dapat dilakukan secara
kolektif oleh kepala sekolah via kantor pos, kurir,
titipan kilat, atau diantar langsung ke alamat panitia.
2. Berkas calon peserta didik laki-laki
menggunakan stop map folio berwarna kuning dan
perempuan menggunakan stop map folio berwarna
merah

Waktu dan Tempat
1. Pendaftaran dimulai tanggal 2 Maret 2022 s.d 28
Maret 2022
2. Formulir pendaftaran dapat diambil di SMAN Plus
Provinsi Riau, SMP/MTs masing-masing, atau melalui
website htto://smaplus-provriau.sch.id
3. Waktu pendaftaran hari Senin sampai Jum’at pukul
08.00-14.00 WIB, dan hari sabtu pukul 08.30-12.00
WIB
4. Berkas pendaftaran dapat diantar langsung ke
alamat di atas atau via kantor pos
5. Formulir pendaftaran diterima oleh panitia paling
lambat tanggal 28 Maret 2022, jika melalui kantor
pos, cap pos tanggal 21 Maret.
6. Tempat pendaftaran di SMAN Plus Provinsi Riau

Pengumuman dan Daftar Ulang
1. Pengumuman hasil akhir seleksi penerimaan peserta didik
baru SMAN Plus Provinsi Riau akan diumumkan pada tanggal
31 Mei 2022
2. Daftar ulang peserta didik baru yang telah diterima akan
dilaksanakan pada tanggal 2, 3, & 4 Juni 2022, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:
-Nomor Ujian (asli)
-STTB dan STK SMP/MTs asli dan fotocopy 2 lembar
-STTB SD/MI asli dan fotocopy 2 lembar (diperlihatkan
-Rapor SMP/MTs asli dan fotocopy 2 rangkap (diperlihatkan)
-Pas photo warna 3x3 cm, 2 lkembar dan 4x6 cm 1 lembar
-Fotocopy SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) 2 lembar
3. Ketentuan lain:
-Calon peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak
mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan
dinyatakan mengundurkan diri.
-Bagi calon peserta didik yang lulus, masuk asrama pada
tanggal yang akan diumumkan melalui website SMAN Plus
Provinsi Riau
-Calon peserta didik yang mengundurkan diri, sesudah masuk
asrama tidak diberikan surat pindah ke sekolah lain, tetapi
hanya diberikan surat keterangan lulus seleksi masuk.
4. Jika ada perubahan dari semua ketentuan dan jadwal yang
telah dipublikasikan, maka akan ada surat edaran yang
dipublikasikan di website SMA Negeri Plus Provinsi Riau

