
 
No : 421.2/ 165/VII/2021 
Lamp. : 1 bdl        Ngemplak, 10 Juli 2021 
Hal : Informasi Awal Masuk Sekolah 
 

Kepada Yth Bapak/ Ibu Orangtua/ Wali Murid Kelas 1 – 6 TK dan SD Model 

Sleman  

Jenjang SD 

Di tempat 

 

 
Assalamualaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Bapak/ Ibu senantiasa dalam 

limpahan rahmat dan karunia-Nya. 

Berdasar Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tanggal 8 

Juli 2021 tentang Kebijakan Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022, dapat kami 

sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tahun Pelajaran 2021/2022 dimulai pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021. 

2. Pelaksanaan pembelajaran semester gasal tahun pelajaran 2021/2022 

dilakukan dengan metode Belajar Dari Rumah (BDR) bagi peserta didik 

PAUD, SD/Paket A, SMP/Paket B, dan Paket C sampai batas waktu yang 

akan ditentukan kemudian;  

3. Pelaksanaan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun 

Pelajara 2021/2022 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan metode 
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daring/online atau dalam bentuk video yang selanjutnya dibagikan kepada 

peserta didik baru. 

4. Jadwal dan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di TK dan 

SD Model Sleman Jenjang SD sebagaimana terlampir pada edaran ini. 

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  

disampaikan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN. PANDUAN MPLS UNTUK SISWA DAN ORANG TUA 

NO HARI/TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

1. Senin, 12 Juli 2021 

08.00 WIB – 10.00 WIB 

 Orang tua menyiapkan gawai yang akan digunakan untuk mengikuti 
MPLS 

 Siswa mempersiapkan diri mengikuti MPLS dengan pakaian seragam 
sekolah sesuai jadwal. Untuk siswa baru kelas 1, pakaian seragam 
dapat disesuaikan, atau menggunakan pakaian seragam TK jika 
belum memiliki pakaian seragam SD. 

 Siswa dibantu orang tua mengikuti MPLS hari pertama dengan 
menyimak sambutan Kepala Sekolah dan video profil sekolah. 

 Siswa berlatih menyanyikan Mars dan Hymne TK dan SD Model 
yang disampaikan di grup masing-masing. 

 Siswa mempelajari Panduan Akademik yang dibagikan untuk dapat 
dicermati. Panduan akademik digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021. 

 Untuk kelas yang mengadakan pertemuan daring, siswa mengikuti 
langkah-langkah yang dijelaskan oleh guru kelas masing-masing. 

 Untuk kelas yang tidak mengadakan pertemuan daring, siswa 
menyimak video perkenalan dari guru dan karyawan yang 
dibagikan. 

Berseragam sekolah, dan 

mengikuti kegiatan sesuai 

waktu yang telah 

ditentukan. 

2. Selasa, 13 Juli 2021 

08.00 WIB – 10.00 WIB 

 Orang tua menyiapkan gawai yang akan digunakan untuk mengikuti 
MPLS hari kedua. 

 Siswa mempersiapkan diri mengikuti MPLS dengan pakaian seragam 
sekolah sesuai jadwal. Untuk siswa baru kelas 1, pakaian seragam 
dapat disesuaikan, atau menggunakan pakaian seragam TK jika 
belum memiliki pakaian seragam SD. 

 Siswa mengikuti petunjuk dari guru kelas masingmasing terkait 
penugasan MPLS hari kedua. 

 Untuk kelas yang mengadakan pertemuan daring, penjelasan akan 

Berseragam sekolah. 

Alat yang disiapkan: alat 

tulis, dan gawai. 



disampaikan secara langsung. Untuk kelas yang tidak mengadakan 
pertemuan daring, penjelasan akan disampaikan dalam bentuk 
tulisan di grup kelas. 

3. Rabu, 14 Juli 2021 

08.00 WIB – 10.00 WIB 

 Orang tua menyiapkan gawai yang akan digunakan untuk mengikuti 
MPLS hari ketiga. 

 Siswa mempersiapkan diri mengikuti MPLS dengan pakaian seragam 
sekolah sesuai jadwal. Untuk siswa baru kelas 1, pakaian seragam 
dapat disesuaikan, atau menggunakan pakaian seragam TK jika 
belum memiliki pakaian seragam SD. 

 Siswa mengikuti petunjuk dari guru kelas masingmasing terkait 
penugasan MPLS hari ketiga. 

 Untuk kelas yang mengadakan pertemuan daring, penjelasan akan 
disampaikan secara langsung. Untuk kelas yang tidak mengadakan 
pertemuan daring, penjelasan akan disampaikan dalam bentuk 
tulisan di grup kelas. 

Berseragam sekolah. 

Alat yang disiapkan: alat 

tulis, dan gawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


