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Berdasarkan hasil survei yang telah disebarkan kepada orang tua siswa SMA Negeri g Suratraya
pada bulan Oktober 2A2*, didapatkan data bahwa 553ala dari responden menyetujui untr:k
diiaksanakan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka. Sehubungan dengau hal tersebut, mengirgat

kandisi Kota Suraba3;a berada dalarn uclne oraay*, firaka SMA Negeri I Surabaya menganrbil
kcbijakan melaksalakan Simul*si Pemtrelajaran T'*tap Muk* dengar ketentuan sebagai berikut.
Siswa yallg mengikuti Sirnulasi Pembelajaran Tatap Muka adalah siswa yang diizinkau
orang tuanya dan dibuktikan dengan mengisi surat izin terlampir.
t. Siswa yang dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi tefi*lar atan *renularka* Cavid-i9
yang dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua trerunaterai (terlampir)
J- Daiam satu kelas, jurnlah sisr.va 3rang mengikuti Sirnulasi Pembelajaran Tat*p Bluka
adalah maksimum 2596 dari jurnlah maksimum sisrva di kelas tersebut.
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Dalam pelaksanaan Simulasi Pemtlelajaran Tntap I!{uka siswa dihamskan mengikuti
airuan berikiii"
a. Mermbawa surat izin orang ftra dan surat pemyataan sehat {namor 1 dan 2}
b. Menggunakan pakaian: celana kain dan baju bebaslrapi serta bersepatu.
c. Membawa hand sanitizer pribadi
d. Memakai masker )iang memenuhi syarat kesehatan
e. Mengikuti protokol kesehatan yang berlaku
Simulasi Pernbelajnran Tatap Muka akan dilaksanakan pada tanggal 16 Ncvember 202$
sampai dengan 27 November 2020.
Selama masa simulasi pembelajaran tatap muka, siswa yang megikcti simulasi tatap muka
dan 5,ang rnengikuti pembelajaran J*rak Jauh menggunakan jadwal yang sama.
Simulasi Pembelajaran T*tap Muka dilaksanakan sscara berjenjang dan bergiiiran
setiap harinya. Misalnya Hari Senin kelas 10, hari Selasa kelas ltr, hari Rabu kelas 12"
maka hari kamis kembali ke kelas 10 lagi begitu seterusnya (Khusus Jum'at hanya
dignnakan unhrk kelas tertentu).
Siswa yang tidak mengikuti Simul*si Pembelajaran Tatap MuE<a ieiap berada di nunah
rnengikuti perxrbelajaran secara daring.
Tidak ada pembahan jadwal pelajaran.

Demikian surat edaran ini dibuat. Atas perhatiau BapakAtru, kami ueapkan Terima kasih. Semoga
Atlah memberikan kesehatan dan kebugaran kepada kita semua beserta anggota keluarga.
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Lampiran:

1. SOP Sirnulasi Pembelajaran Tatap Muka
7. Fonnat Surat izin Orang Tua
3. Fonnat Surat pemyataan Sehat
4. Daftar nama siswa dan jadwal pelaksanaan sirnulasi tatap muka
semua lampiran dapat diunduh di web: https:llsrnangsby.sch.id dimenu unduhan

