
 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

DINAS PENDIDIKAN  
SMK NEGERI 4 PARIAMAN 
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA 

 

 Jl. Tuanku Na’ali  Psr. Hilalang Desa Taluk Pariaman KP:25531   e-mail : smkn4.pariaman@yahoo.com   Telp/Fax. 0751-4406953 

 

PEMBERITAHUAN 
Nomor : 424/002/SMK.4/PRM-2021 

 

Sehubungan dengan rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2020/2021 Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di SMK Negeri 4 Pariaman, 

maka dengan ini disampaikan kepada seluruh guru, pegawai dan peserta didik di 

lingkungan SMK Negeri 4 Pariaman bahwa ;  

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMK Negeri 4 Pariaman akan 

dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 11 Januari 2021; 

2. Teknis pelaksanaan PTM dilaksanakan mengikuti jadwal pelajaran tatap muka 

masa New Normal sesuai dengan rombel masing-masing ; 

3. PTM tersebut diatas dilaksanakan 1 shift, dimulai jam 07.30 WIB s.d 12.00 WIB, 

diikuti oleh seluruh tingkat kelas X,XI,XII ; 

4. Peserta didik yang mengikuti PTM harus ada Izin Orang Tua/ Wali Peserta didik 

dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesediaan memberi Izin untuk 

mengikuti belajar tatap muka yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali dengan 

pakai materai. (Form surat terlampir) 

5. Surat Pernyataan dan Izin dari Orang Tua/Wali yang asli, diserahkan ke sekolah 

pada tanggal 11 Januari 2021 

6. Pelaksanaan PTM tetap memperhatikan dan menerapkan Standar Protokol 

Kesehatan Covid-19 yang sangat ketat 

7. Seluruh guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan selama berada di Lingkungan 

SMK Negeri 4 Pariaman wajib menggunakan masker, rajin melakukan Cuci Tangan 

Pakai Sabun (CTPS) dengan air yang mengalir ataupun menggunakan cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer) 

8. Peserta didik yang tidak memakai masker tidak diijinkan mengikuti PBM tatap muka 

di sekolah ; 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. 

 

Pariaman, 8 Januari 2021 

Kepala SMK Negeri 4 Pariaman 

 

 

 

Drs. ABDUL HARIS 

NIP. 19651024 199003 1 003 

 

mailto:smkn4.pariaman@yahoo.com


SURAT IZIN ORANG TUA 
 

 
 
 

Yang bertandatangan di bawah ini Orang Tua/Wali dari : 
 

Nama Siswa              :................................................................................ 

Kelas                          :................................................................................ 

Sekolah                      :................................................................................ 

Dengan ini menyatakan : 

 
(memberikan izin*) kepada anak saya tersebut di atas untuk kembali 

mengikuti PEMBELAJARAN TATAP MUKA di Semester II Tahun 

Pelajaran 2020-2021, dengan alasan : 

.……………………………………………………………………………………. 

...............………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

(tidak memberikan izin*) kepada anak saya tersebut di atas untuk 

kembali mengikuti PEMBELAJARAN TATAP MUKA di Semester II Tahun 

Pelajaran 2020-2021, dengan alasan 

:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 
 

Demikianlah surat izin ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 

sebagai mestinya terimakasih. 
 

 
 

Pariaman,…......................... 2021 
 

Hormat Saya 
 

Pilih salah satu dengan member tanda 
√ dalam kotak seperti di samping, dan                   materai 6000 
tuliskan alasan 

 

 
 
 
 
 

(………………………………..) 



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ORANG TUA 
 

 
 
 

Yang bertandatangan di bawah ini Orang Tua/Wali dari : 
 

Nama Siswa            :...................................................................... 

Kelas                       :....................................................................... 

Sekolah                   :....................................................................... 

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 
 

1.  Saya bersedia memfasilitasi anak saya untuk sampai pintu gerbang 

sekolah dengan aman; 

2.  Menyiapkan masker dan/atau faceshield/ pelindung wajah untuk dipakai 

anak saya selama berada di sekolah; 

3.  Membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah untuk kebutuhan 

anak saya selama berada di sekolah; 

4.  Membawa perlengkapan pribadi lainnya (perlengkapan sholat) sendiri 

dari rumah untuk kebutuhan anak saya selama berada di sekolah; 

5.  Mengingatkan anak untuk selalu jaga jarak dengan siapa saja selama 

berada di sekolah; 

6.  Mengingatkan anak saya untuk langsung pulang kerumah saat proses 
 

PBM sudah berakhir; 
 

7.  Masalah kesehatan siswa adalah tanggung jawab pribadi siswa dan 

orang tua yang bersangkutan 

 
 

Demikianlah   surat  pernyataan   ini   saya  buat   dengan   sesungguhnya   untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih. 

Pariaman,… .........................2021 
 

Hormat Saya  

Materai 6000 

(......................................................) 


