YAYASAN SARANA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (SUKMA)
KEUSKUPAN SINTANG
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA PANCA SETYA SINTANG
TERAKREDITASI ”A”
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 59 Telp. 0565-22233, Hp. 082252362224 Sintang 78611

KALIMANTAN BARAT, INDONESIA

Nomor
Lampiran
Prihal

: 228/SUKMA/SMA.1/M.2020
: .....
: EDARAN

Kepada.
Yth. Suster dan Bapak/ibu Guru SMAS Panca Setya Sintang
Di
-tempat
Dengan Hormat,
Berdasarkan permasalahan dan evaluasi proses pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan
maupun masih direncakan ke depannya maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
Untuk Guru/Wali Kelas
1. Untuk Wali Kelas Wajib membuat jadwal pelajaran dan Nama Guru beserta Nomor HP dan
dikirim ke siswa.
Contoh :

2. Wali kelas dan Guru mata pelajaran selalu mengingatkan kepada peserta didik bahwa waktu
mengerjakan tugas maupun materi adalah sesuai jadwal pelajaran dari Pukul 07:00 wib sampai dengan
Pukul 12:00 WIB.
3. Pukul 12:00 WIB sampai dengan Pukul 20:00 WIB adalah kesempatan bagi peserta didik yang
mengalami gangguan jaringan internet, melaksanakan kegiatan sekolah dan melaksanakan remedi
tugas.
4. Untuk Guru Mata Pelajaran Wajib Selalu memantau tugas, dan mereset jika ada yang error
Contoh error dan wajib direset

5. Sebelum melakukan Reset, Guru wajib mencatat nama dan menyampaikan ke Wali kelas.
6. Tugas wajib dibuat dan dimasukan ke elearning sehari sebelum jadwal pembelajaran.

7. Jangan menerbitkan Tugas secara manual sebelum waktu Terbit yang sudah diatur pada kolom terbit.
8. Bagi Guru Mata Pelajaran yang tidak melakukan Pantau Ujian dan tidak mereset tugas siswa yang
bermasalah seperti contoh pada nomor 2 di atas maka Tugas akan segera dihapus oleh admin tanpa
melakukan konfirmasi kepada guru yang bersangkutan.
Untuk siswa
1. WAJIB mengisi absen waktu masuk ke Elearning, dan perhatikan kelasnya, jangan sampai salah
kelas.
2. WAJIB Mengerjakan Tugas di elearning sesuai dengan jadwal pelajaran Elearning yang sudah
dibagikan.
3. Tugas di elearning hanya akan Aktif sesuai dengan jadwal pembelajaran, jika ada kendala jaringan
atau lainnya tugas hanya akan di perpanjang sampai Pukul 18.00 WIB
4. Jika dalam 1 hari tersebut ada terjadi kendala jaringan di harapkan memberitahu kepada wali kelas
dan Guru mapel jika ingin mengerjakan tugas yang belum di kerjakan.
5. ketika mengerjakan tugas terjadi error diharapkan untuk langsung menghubungi Guru Mata
Pelajaran melalui Nomor yang telah dibagikan wali kelas dengan prosedur sebagai berikut:
a. Menyampaikan salam
b. Menyampaikan nama lengkap dan kelas
c. Sampaikan masalah eror tersebut saat mengerjakan tugas dengan sebutkan mata pelajaran dan
nama guru mata pelajarannya.
Pemberitahuan
1. Minggu pertama hanya materi dan interaksi melalui komentar
2. Minggu kedua hanya ada Tugas
3. Minggu ke tiga materi
4. Minggu ke empat tugas, dan demikian seterusnya.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Sintang, 16 Agustus 2020
Kepala SMA Swasta Panca Setya

PETRUS JULI, S.S., M.M
NIP.YS. 3107820117001

Tembusan Disampaikan Yth:
1. Ketua Yayasan SUKMA Keuskupan Sintang
2. Pengawas Pembina SMA Swasta Panca Setya Sintang
3. Arsip.

