PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 1 PURBALINGGA
Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 8 Kotak Pos 194 Purbalingga 53313
Telepon (0281) 891089, Faksimili (0281) 892918
E-mail : smpn1purbalingga@yahoo.co.id Website : http://www.smpn1purbalingga.sch.id

INFORMASI MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 1 PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
a. Apa itu MPLS?
MPLS adalah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan ini bersifat pengenalan dan
penyesuaian terhadap lingkungan sekolah yang baru bagi peserta didik baru, yaitu Kelas VII.
Dengan adanya pandemi COVID-19, sekolah tetap menjalankan kegiatan tersebut dengan
memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan tidak dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh
peserta didik baru, tetapi dengan penjadwalan tertentu.
b. Di mana MPLS dilaksanakan?
MPLS dilaksanakan di lingkungan SMP Negeri 1 Purbalingga.
c. Kapan pelaksanaan MPLS?
MPLS dilaksanakan dengan penjadwalan tertentu. Setiap peserta didik hadir ke sekolah sesuai
dengan nomor urut dan jadwal kehadiran sebagai berikut.
JADWAL KEGIATAN
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) PESERTA DIDIK BARU
No.

Hari, Tanggal

Waktu (pukul)

Nomor Urut Pengumuman

1.

Senin, 13 Juli 2020

07.15 – 08.45

001 – 036

09.15 – 10.45

037 – 072

07.15 – 08.45

073 -108

09.15 – 10.45

109 – 144

07.15 – 08.45

145 – 180

09.15 – 10.45

181 – 216

07.15 – 08.45

217 - 252

09.15 – 10.45

253 - 288

2.

3.

4.

Selasa, 14 Juli 2020

Rabu, 15 Juli 2020

Kamis, 16 Juli 2020

d. Siapa peserta MPLS?
Peserta MPLS adalah seluruh peserta didik baru kelas VII SMP Negeri 1 Purbalingga Tahun
Pelajaran 2020/2021.
e. Mengapa perlu dilaksanakan MPLS?
Kegiatan pertama masuk sekolah ini untuk mengenalkan program-program sekolah serta sarana
dan prasarana yang terdapat di sekolah sehingga peserta didik dapat memanfaatkannya dengan

baik. Selain itu, para siswa juga dapat mengenal atau mengetahui teman-teman baru mereka di
sekolah. Salah satu hal yang sangat penting bagi mereka adalah membangun rasa bangga telah
menjadi siswa SP Negeri 1 Purbalingga.
f. Bagaimana pelaksanaan MPLS?
1. MPLS dilaksanakan dengan cara menghadirkan setiap peserta didik baru ke sekolah dengan
cara bergilir sesuai jadwal kehadiran mereka.
2. Setiap peserta didik mohon dipastikan datang ke sekolah tidak menggunakan transportasi
umum.
3. Seragam peserta MPLS selama mengikuti kegiatan tersebut adalah seragam sekolah asal
SD/MI pada hari itu..
4. Peserta didik datang ke sekolah dengan menggunakan tanda pengenal berisikan identitas diri
nama peserta didik dan nomor urut pengumuman dengan kertas manila/cover berwarna putih
berukuran 21 x 16 cm dan bertali bebas serta dikalungkan di leher, terbaca dari depan.
Tulisan dapat diketik atau ditulis tangan dengan jenis dan ukuran huruf bebas. Contoh:

Tali

16 cm

DIFTA PUTERA PERWIRA

001

Kertas manila/cover putih

21 cm
5. Peserta ke sekolah membawa alat tulis.
6. Setiap peserta didik diharapkan membawa bekal minum atau makanan sendiri jika
dibutuhkan.
7. Selain peserta didik yang hadir, mohon kehadiran juga salah satu orang tua/wali peserta
didik pada waktu yang sama dengan kehadiran putra/putrinya di sekolah, untuk
menyimak pengarahan dari pihak sekolah keterkaitannya dengan koordinasi persiapan
pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021.
8. Informasi tentang kegiatan sekolah dapat dibuka di website sekolah dengan alamat
http://www.smpn1purbalingga.sch.id

Purbalingga, 07 Juli 2020
Kepala Sekolah

Drs. Runtut Pramono
NIP. 196212131991031006

