
SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA SISWA YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI 
SEMINARI MENENGAH CHRISTUS SACERDOS, PEMATANGSIANTAR. 

 
Formulir ini dikirimkan kembali ke Seminari sebelum tanggal 30 April  2014, bila putera anda diterima di 
Seminari. 
 
Kepada  
Yth. Pastor Rektor Seminari Menengah Christus Sacerdos 
di  Pematang Siantar. 
 
Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku orang tua/wali: 
 
Nama lengkap       : ……………………………………………………………………..  
 
Alamat                  : ……………………………………………………………………..  
 
                                ……………………………………………………………………..   
 
Nama Stasi/lingkungan dan Paroki: …………………………………………………… 
  
No HP  orangtua         : ………………………………………………………………… 
 
Untuk anak kami:  
 
Nama lengkap     : ………………………………………………………………………  
 
Menyatakan, mendukung dan mengijinkan anak kami: 

1. Untuk masuk Seminari Menengah Christus Sacerdos, Pematang Siantar untuk mengikuti 
pendidikan calon imam. 

2. Bila diterima, anak kami bersedia mengikuti pendidikan tahun percobaan (probatorium) 
dan tidak  langsung ke kelas satu SMA. 

3. Bisa sewaktu-waktu, anak kami keluar atau dikeluarkan dari Seminari, karena alasan-
alasan kepribadian/tata tertib/disiplin dsb, tidak dapat pindah ke SMA lain di kelas X. Jadi 
surat keterangan pindah tidak ada. Bila diminta, yang dapat diberikan adalah Surat 
Keterangan bahwa anak kami pernah bersekolah di Seminari Menengah Christus Sacerdos. 

4. Bersedia tinggal di Asrama Seminari Menengah Christus Sacerdos jl. Lapangan Bola Atas 
24, Pematang Siantar.  

5. Bila diterima masuk, kami mengundang Bapa/Ibu untuk menghadiri pertemuan dengan 
staff pastor Seminari, untuk mendengarkan visi-misi dan tata tertib dari Seminari. Undangan 
ini bersifat wajib, yang diwakili oleh Bapa/ibu  
atau wali siswa. Pada tanggal 9 Juli 2014, Rabu, jam 14.00-17.00 wib (tepat waktu).  

6. Untuk siswa tamatan SMA/SMK untuk mengikuti pendidikan di seminari ini selama setahun 
(Rhetorica), untuk persiapan ke Seminari Tinggi. 

7. Bila sudah diberitahu bahwa sudah diterima di Seminari, maka harus memberitahu 
kepada Seminari bahwa akan masuk seminari, dengan mengirimkan SURAT  
PERSETUJUAN INI kepada Seminari, paling lambat tanggal 31 APRIL 2014. Bila tak 
ada pemberitahuan ini, dianggap gugur dan tidak diperbolehkan untuk masuk 
Seminari. 

8. Bersedia membayar: 
8.1.Uang Pangkal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),  
8.2.Uang sekolah/asrama/internet sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah/bulan),  



8.3.dan uang kebutuhan khusus (retret/rekoleksi, UKS dan renang): rp. 600.000 (enam 
ratus ribu/pertahun).  

8.4.Uang pelatihan outbound sebesar Rp. 225.000. 
8.5.Semua uang ini dibayarkan pada waktu PENDAFTARAN MASUK  pada tanggal 9 Juli 

2014, sebesar Rp. 2.625.000. Uang ini tidak bisa ditarik kembali bila siswa keluar atau 
dikeluarkan dari seminari.   

8.6.Dilarang keras untuk membawa alat-alat elektronis dan HP, bila ketahuan membawa 
akan segera dikeluarkan. 

 
Demikianlah surat ini kami buat dengan sesungguhnya, dan bila kami memberi pernyataan salah 
atau tidak memenuhi janji, kami bersedia menerima tindakan dari pihak seminari.  
 
Pastor Paroki                                                         Pihak orang Tua/Wali 
 
 
 
……………………..                                         ………………………………….  
 
Nota:  
ditandatangani oleh orang tua dan pastor paroki dan dikirimkan ke Seminari sebelum tanggal 30 April 
2014, bila anak ini telah diterima.  

 


