
ffi
SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) GONZAGA

JL. PEJATEN BARAT ,]OA. PASAR MINGGU JA(ARTA SELAIAN. JAKARIA 12550

Tlp (021) 7804986 Fat \021) 782D740 e-nail sna@ga.zaga sch id ||eb: ||w|| ganzaga sch tc

STATUS TERAKREDITASI "A NSS 30201 63 04 0T2 NDS :404044012 NPSN :20107299

BEASISWA GONZAGA BELAJAR T. P.: 202112022
Nomor: I 43lSMA.CZ,A/IIl202 1

PENGANTAR

SMA Kolese Gonzaga menyediakan beasiswa dengan nama GONZAGA BELAJAR. Beasiswa

ini disediakan bagi siswa SMA Kolese Gonzaga untuk meningkatkan prestasi belajar mereka.

Beasiswa Gonzaga Belajar berlaku selama satu semester dan dapat dilanjutkan setiap tahun

ajaran berikutnya. Setiap siswa berhak memperoleh beasiswa bila memenuhi persyaratan yang

ditentukan. Beasiswa Gonzaga Belajar terdiri dari beasiswa Supra, Cemerlang, Unggul, Cerdas

dan Caritas.

1. BEASISWA SUPRA
1.1. Beasiswa Supra disediakan bagi siswa yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang

akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional. Khusus siswa kelas X
beasiswa diberikan pada semester 2 (dua).

1.2. Prestasi akademik di sekolah dita.ndai dengan rata-rata nilai rapor semester sebelunnya,

mendapatkan peringkat 1 - 12 paralel kelas per-angkatar dan semua bidang studi

mencapai 100% Nilai Tuntas , atau

1.3. Prestasi pemb€lajaran dalam salah satu bidang studi yang dicapai lewat kompetisi-

kompetisi khusus dalam olimpiade ilmiah pada tingkat intemasional, misalnya:

matematika, fisika, geografi, biologi dan bidang studi lainnya, atau

1.4. Prestasi non-akademik meliputi prestasi keahlian atau kegiatan dalam bidang seni

budaya, olahraga, organisasi, atau prestasi lain yang diakui oleh masyarakat secara

resmi pada tingkat intemasional.

1.5. SMA Kolese Conzaga menyediakan Beasiswa Supra sebanyak maksimal 12 siswa.

2. BEASISWA CEMERLANG
2.1. Beasiswa Cemerlang disediakan bagi siswa yang memiliki prestasi cemerlang dalam

bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional. Khusus siswa kelas X
beasiswa diberikan pada semester 2 (dua).

2.2, Prestasi akademik di sekolah ditandai dengan rata-rata nilai rapor semester sebelumnya,

mendapatkan pedngkat 13 33 paralel kelas per-angkatan dan semua bidang studi

mencapai 100% Nilai Tuntas, atau

2.3. Prestasi pembelajaran dalam salah satu bidang studi yang dicapai lewat kompetisi-
kompetisi khusus dalam olimpiade ilmiah pada tingkat nasional, misalnya: matematika,
fisika, geografi, biologi dan bidang studi lainnya, atau



2.4. Prcstasi non-akademik meliputi prestasi keahlian atau kegiatan dalam bidang seni
budaya, olahraga, organisasi, atau prestasi lain yang diakui oleh masyarakat secara
rcsmi pada tingkat nasional.

2.5. SMA Kolese Gonzaga menyediakan Beasiswa Cemerlang sebanyak maksimal2l siswa.

BEASISWA UNGGUL
3.1. Beasiswa Unggul disediakan bagi siswa yang memiliki prestasi unggul dalam bidang

akademik maupun non-akademik pada tingkat regional/provinsi. Klusus siswa kelas X
beasiswa diberikan pada semester 2 (dua).

3.2. Prestasi akademik di sekolah ditandai dengan rata-rata nilai rapor semester sebelunnya,

mendapatkan peringkat 34 - 54 paralel kelas per-angkatan dan semua bidang studi

mencapai 100% Nilai Tuntas , atau

3.3. Prestasi pembelajaran dalam salah satu bidang studi yang dicapai lewat kompetisi-
kompetisi khusus dalam olimpiade ilmiah pada tingkat regioml/provinsi, misalnyar
matematika, fisika, geografi, biologi dan bidang studi lainnya, atau

3.4. Prestasi non-akademik meliputi prcstasi keahlian dan kegiatan dalam bidang seni
budaya, olahraga, organisasi, atau prcstasi lain yang diakui oleh masyarakat secam
resmi pada ringkat regional/pror insi.

3.5. SMA Kolese Gonzaga menyediakan Beasiswa Unggul sebanyak maksimal 21 siswa.

BEASISWA CERDAS
4.1. Beasiswa Cerdas disediakan bagi siswa dimulai dari peringkat tertinggi prestasi belajar

dalam bidang akademik pada tingkat kelas (sebanyak 3 siswa untuk setiap kelasnya) dan
belum mendapatkan Beasiswa Supra, Cemerlang, atau Unggul, Prestasi akademik di
tingkat kelas ditandai dengan hasil rapor satu semester terakhir, dar

4.2. Prestasi pembelajaran dalam semua bidang studi mencapai 100% Nilai Tuntas.
4.3. SMA Kolese Gonzaga menyediakan Beasiswa Cerdas sebanyak maksimal 27 siswa

untuk kelas X dan XI, untuk kelas XII sebanyak maksimal 24 siswa.

BEASISWA CARITAS
5.1. Beasiswa Ca tas disediakan bagi siswa kelas X naik ke kelas XI dan kelas Xl naik ke

kelas XII.
5.2. Prestasi akademik atau nilai rapor semester 2 (dua) mencapai 100% Nilai Tuntas.
5.3. Siswa yang mempunyai prcstasi bagus dalam bidang non-akademik, misalnya bidang

seni budaya, olahraga, organisasi, atau prcstasi lain, diprioritaskan mendapat Beasiswa
Caritas.

5.4. Siswa yang omrgtuanya menyatakan tidak sanggup memenuhi persyaratan minimal
biaya yang ditentukan oleh sekolah, bisa mengajuka.n permohonan Beasiswa Caritas.

5.5. SMA Kolese Gonzaga menyediakan Beasiswa Caritas sebanyak maksimal 25 siswa,
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