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No
Hal
Kepada Yth
Di

: 590 7 / SMK Ma’arif / I /2021
:Pemberitahuan MPLS dan KBM Daring
: Orang Tua / Wali Murid siswa kelas X,XI, dan XII
: Tempat

Assalammu’alaikum Wr.Wb
Puji syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Alloh SWT karena atas limpahan rahmadNya kita masih
diberikan kenikmatan Iman, Islam dan Sehat. Sholawat Salam semoga tetap tersanjungkan terhadap baginda
rosul Nabiyulloh Muhammad, SAW yang selalu kita nantikan safaatnya mulai dari dunia ini hingga di akherat
kelak.
Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No : 443.2 /
0705647 tenggal 6 Juli 2021 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2021/2022, maka perlu kami sampaikan hal hal sebagai berikut :
1. Untuk Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi kelas X dilaksanakan secara
daring lewat media sosial yang telah disosialisasikan oleh wali kelas atau panitia MPLS
2. MPLS dilaksanakan selama 3 hari terhitung mulai hari Senin 12 Juli 2021 sampai dengn Rabu 14 Juli
2021 dan dilanjutkan Masa Orientasi Program Keahlian pada hari Kamis dan Jum’at 15 dan 16 Juli
2021.
3. Dengan mempertimbangkan domisili siswa yang belum semuanya zona hijau, maka untuk kegiatan
Kegiatan Belajar Mengajar yang semula direncanakan kombinasi antara Daring dan Luring maka kami
putuskan untuk Kegiatan Belajar Mengajarnya akan dilaksanakan secara Daring sampai sittuasi
pandemi covid 19 mereda.
4. Bahwa kegiatan Tahun Pelajaran 2021/2022 akan dimulai tanggal 12 Juli 2021, dan untuk ceremonial
pembukaan akan kami laksanakan pukul 08.00 sd selesai, sekaligus membuka kegiatan MPLS.
5. Seluruh Siswa dan orang tua wali kami undang untuk mengikuti upacara pembukaan dengan live
streaming di Kanal Youtube SMK Ma’arif Kota Mungkid Official pada Link
https://bit.ly/youtube_smkmaarifkotamungkid
6. Berkaitan dengan jadwal KBM akan segera kami upload melalui grup kelas oleh masing masing
walikelas.
7. Untuk menunjang KBM daring kami tetap berupaya untuk memenuhi bahan ajar yang berupa buku
literasi yang tersedia di perpustakaan sekolah, untuk itu secara terjadwal dan tetap memegang protokol
kesehatan kami mengundang putra putri bapak ibu atau bapak ibu sendiri untuk mengambil buku literasi
di sekolah.
8. Berkaitan dengan point no 7 bagi orang tua / wali yang belum menyelesaikan administrasi Daftar Ulang
bisa memanfaatkan waktu tersebut sekaligus. Untuk administrasi daftar ulang diharapkan dengan sangat
agar bisa dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran.
9. Berkaitan dengan KBM daring yang kami laksanakan maka kami mohon dukungan bapak ibu orang
tua/wali murid untuk mensupport Quota Internetnya demi kelancaran KBM Daring.
10. Selama KBM daring kami mohon kerja samanya untuk tetap memberikan pendidikan karakter anak,
membantu menjaga tegaknya Sholat Lima Waktu, sopan santun, etika berpakaian, gaya rambut
(diusahakan untuk tetap pendek, tidak disemir) untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila
11. Sekali waktu kami akan mengadakan KBM daring dengan Vicon, pada saat vicon berlangsung kami
mewajibkan siswa untuk memakai seragam sekolah yang berlaku.
Demikian pemberitahuan kami atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalammu’alaikum Wr.Wb

Kota Mungkid, 9 Juli 2021
Kepala Sekolah,

Surais, S.Pd

