This page was exported from - SMA N 1 Abiansemal
Export date: Wed Jan 17 5:08:01 2018 / +0000 GMT

Tujuan Sekolah
Tujuan SMA Negeri 1 Abiansemal]
Mewujudkan lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan target pencapaian
TP. 2013/2014 sebagai berikut :
- Terlaksanyakurikulumsecaraefektif
- Meningkatnya kompetensi guru dalam pelaksanaan Kurikulum
- Meningkatnya Kompetensi siswa di bidang IPA melalui kegiatan laboratorium
- TerwujudnyaRevitalisasi MGMP sekolah
- MeningkatnyakompetensisiswadalambidangTeknologiInformasidanKomunikasi
- Tercapainya Rata-rata Nilai Ujian akhir tahun 2013/2014 adalah :
- Program Bahasa : 8,70
- Program IPA : 8,45
- Program IPS : 8,25

- Proporsi lulusan yang diterima melalui jalur PMB dan PMDK minimal 20% dari jumlah lulusan
- Adanya Sains Club terutama dibidang MIPA dan Komputer dalam rangka menghadapi Olimpiade IMO, IPHO, IBO, ICHO,
IOI, Astronomi Bahasa Inggris , Bahasa Jepang, Kebumian dan Akuntansi serta mampu menjadi finalis tingkat kabupaten
- Adanya Kelompok Ilmiah Siswa (KIS) dan mampu mengirim karya tulis ilmiah minimal 2 karya tulis ilmiah setiap tahun ke
tingkat nasional
- Adanya kelompok jurnalistik dan siap mengikuti lomba di tingkat kabupaten dan provinsi
- Terampil dan berani berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing (Bahasa Inggris) dan siap mengikuti lomba minimal
tingkat kabupaten dan provinsi
- Terlaksananya persembahyangan bersama dan pembinaan terhadap siswa untuk taat beribadah dengan membentuk
kelompok pesantian
- Adanya pembinaan di bidang olah raga renang, sepak bola, atletik, bulutangkis dan pencak silat serta mampu
mempertahankan Juara umum PORJAR dan PSR Kabupaten Badung
- Adanya pembinaan di bidang seni dan sastra antara lain melukis, tari Bali, tabuh, vocal, baca puisi dan mengarang; dan
mampu menjadi finalis di tingkat kabupaten
- Meningkatnyaminatbacasiswa di perpustakaansekolahsecarakontinyu
- Terlaksananyapembinaandisiplinsiswadenganmembentuktim GDS (gerakandisiplinsekolah) dari guru dansiswa
- Terlaksananyapembinaanterhadapsiswaterutamatentangdasar-dasarkepemimpinanmelaluikegiatanPramukadan PMR
- Penataantaman/lingkungansekolahsesuaidengan program 9K untukmembuat Taman WidyaUdyanaKumudasari,
- Sudah terakreditasi dengan nilai 93,50 (A).
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