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: Kegiatan Pembelajaran
Tahun Pelajaran 2021/2022
Kepada Yth.
Orang Tua/Wali Murid Kelas X, XI dan XII
SMA Katolik Santo Paulus Jember

Dengan hormat,
Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, serta menindaklanjuti
himbauan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah mengenai pengendalian
penularan Covid-19, maka pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMA Katolik Santo
Paulus Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah sebagai berikut:
1.

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring/online (PJJ dari rumah masingmasing) sampai dengan dikeluarkannya pemberitahuan oleh Kepala Sekolah.

2.

Murid wajib menggunakan media pembelajaran (laptop/smartphone dan sambungan
internet) yang mendukung akses aplikasi yang disediakan oleh Sekolah.

3.

Proses pembelajaran murid menggunakan LMS Moodle yang terintegrasi dengan
STIMULUS (Sistem Terintegrasi SMAK Santo Paulus). Setiap murid wajib
melakukan presensi kehadiran setiap hari melalui STIMULUS.

4.

Kegiatan pembelajaran diatur sebagai berikut:
a. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu : @40 menit/JP (8 jam)
b. Jumat
: @35 menit/JP (6 jam)
c. Pembelajaran dimulai pk. 07.00 WIB (link presensi dibuka mulai pk. 06.30 WIB)
di STIMULUS dan dilanjutkan dengan:
 Doa Pagi
 Lagu Indonesia Raya
Link Google Meets terbagi di setiap
 Pembacaan Carmel Values
jenjang kelas (X, XI dan XII)
 Pengumuman
d. Jam pelajaran pertama (ke-1) dimulai pk. 07.15 WIB
e. Pk. 12.00 WIB mendoakan Doa Angelus/Malaikat Tuhan (dipimpin oleh guru
pengajar atau murid kelas virtual masing-masing)
f. Pembelajaran diakhiri pk. 13.05/10.40 WIB:
 Menyanyikan lagu wajib nasional/Flos Carmeli/Mars SMAK
 Doa Penutup (guru pengajar/murid)

5.

Kegiatan pembelajaran dimulai pada 12 Juli 2021 dan diatur sebagai berikut:
a. Senin s.d. Selasa, 12 s.d. 13 Juli 2021 : MPLS (kelas X)
b. Rabu s.d. Kamis, 14 s.d. 15 Juli 2021 : Pelatihan LMS Moodle (kelas X)
c. Jumat, 16 Juli 2021 (pk. 08.00-10.00) : Kelas Perwalian (X, XI dan XII)
d. Sabtu, 17 Juli 2021 (pk. 08.00-selesai) : Misa Kudus Awal Semester
(guru, karyawan, murid)
e. Senin, 19 Juli 2021
: Kegiatan pembelajaran efektif

6.

Keterlibatan Bapak/Ibu selaku orang tua/wali murid:
a. Memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap murid selama pelaksanaan
kegiatan pembelajaran daring/online (PJJ) di rumah masing-masing.
b. Menyediakan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid sehingga
dapat menjamin murid mengikuti pembelajaran daring/online dengan lancar.
c. Menghubungi pihak Sekolah (Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Wali
Kelas/BK) apabila ada masalah yang dihadapi murid selama pembelajaran daring
di rumah melalui telepon atau pesan Whatshapp, menggunakan bahasa atau
tulisan yang resmi.
d. Tidak memberikan kegiatan lainnya kepada murid selama jam kegiatan
pembelajaran selain kegiatan belajar (misal: meminta murid belanja di pasar,
setor uang di Bank, dll). Apabila ditengarai murid meninggalkan pertemuan
virtual dan ketika dipanggil untuk on camera tidak memberi reaksi langsung
seperti yang diminta, maka murid tersebut dinyatakan alpa atau membolos.
Murid yang bersangkutan mendapatkan poin pelanggaran.
e. Tertib dalam menyelesaikan adminintrasi sekolah setiap awal bulan.
Catatan: Murid yang belum membereskan administrasi sekolah pada semester
genap tahun pelajaran 2020/2021, maka untuk sementara murid yang
bersangkutan belum mendapatkan kelas baru. Kami mohon dengan hormat,
Bapak/Ibu selaku orang tua/wali murid yang bersangkutan dapat menghubungi
Bendahara Sekolah untuk membicarakan kesulitan yang dialami.

Demikian surat pemberitahuan kami. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami
ucapkan terima kasih.

Jember, 13 Juli 2021
Hormat kami

A. Denny Cahyo S., S.S., M.Sc. M.Pd..
Kepala Sekolah

