
 
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF 

SMK MA’ARIF KOTA MAGELANG 
Jl. Sunan Giri Karet Telp. (0293) 367816 Magelang 56123 

Email : smkmaarif_kotamagelang@yahoo.com 
 

Nomor  : 014/103/SMK.Mrf/E.17/20                 2 Agustus 2020     

L a m p.   : - 

H a l   : Pemberitahuan 

 

Kepada 

Yth. Bapak / Ibu Orang Tua / Wali Siswa – Siswi Kelas X, XI dan XII 

 SMK Ma’arif Kota Magelang 

 Di  tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Segala puji untuk Allah SWT yang telah mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang 

tidak diketahuinya. Sholawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. 

Amma ba’du. 

 

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 443.2/08208, tanggal 

: 30 Juli 2020 tentang Pembelajaran Jarak Jauh, Pembelajaran Tatap Muka, Pendataan dan Pelaporan Covid-19 serta 

Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB di Jawa Tengah serta 

mempertimbangkan kondisi darurat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum mereda, maka guna pencegahan serta 

upaya memutus rantai penularan dan penyebarannya, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu, hal-hal sebagai 

berikut : 

 

1. Bagi Peserta Didik kelas X (Sepuluh), XI (Sebelas) dan XII (Dua Belas) kegiatan belajar mengajar secara daring/ on 

line diperpanjang sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan 

status kedaruratan penyebaran covid-19 dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian. 

2. Kegiatan KBM secara daring/ on line dikoordinasikan langsung kegiatannya melalui informasi yang diberikan oleh wali 

kelas wasing-masing. 

3. Dimohon kerjasama orangtua/ wali peserta didik untuk memantau dan mengawasi kegiatan putra-putri selama proses 

belajar mengajar dialihkan secara mandiri di rumah dan menjaga kesehatan dengan menerapkan kewaspadaan tinggi 

terhadap penularan COVID-19 guna pencegahan penyebaran virus tersebut. 

4. Segala informasi dari sekolah sementara waktu kami sampaikan via online melalui whatsapp dari wali kelas masing-

masing ke whatsapp group masing-masing kelas untuk menghindari kontak fisik secara langsung, informasi lebih lanjut 

dapat menghubungi contact person 081229445958  a.n. M Dwi Raharjo, S.Pd. (Team ICT SMK Ma’arif Kota Magelang) 

 

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

             

          

 


