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TATA TERTIB PESERTA DIDIK 
DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS 

SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 
Pada saat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, seluruh peserta didik wajib 
mengikuti tata tertib sebagai berikut : 
1. Hadir di sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum pembelajaran dimulai. 
2. Memakai seragam yang rapi dan lengkap serta tidak diperbolehkan memakai jaket di 

lingkungan sekolah. 
3. Rambut dipangkas rapi dan tidak boleh berwarna selain warna hitam.  
4. Mengecek suhu tubuh di gerbang sekolah terlebih sebelum memasuki kelas. 
5. Menaati protokol kesehatan 5M yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu : 
 a. Memakai masker. 
 b. Mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. 

c. Menjaga jarak. 
 d. Menjauhi kerumunan. 
 e. Mengurangi mobilitas. 
6. Masuk/keluar gerbang dan ruangan kelas dengan tertib. 
7. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor meja yang telah ditentukan dan tidak boleh 

berpindah-pindah tempat duduk. 
8. Tidak diperbolehkan pinjam-meminjam alat tulis dan alat belajar lainnya antar peserta didik. 
9. Menggunakan hand sanitizer sebelum masuk dan setelah keluar ruangan kelas.  
10. Peserta didik diharapkan sarapan terlebih dahulu di rumah sebelum berangkat ke sekolah. 
11. Peserta didik diharapkan yang tidak berpuasa agar menghormati peserta didik yang sedang 

menjalankan ibadah puasa untuk menjaga toleransi seluruh keluarga besar SMAN-2 Palangka 
Raya yang sudah terjalin selama ini.  

12. Menjaga kebersihan kelas dan sekitarnya dengan tidak membuang sampah di lantai, di dalam 
laci meja dan di luar kelas tetapi buanglah ke dalam bak sampah yang telah disediakan. 

13. Tidak diperkenankan meninggalkan buku, alat tulis, dan peralatan lainnya dalam di dalam 
kelas. 

14. Pengantaran dan penjemputan, masuk dan keluar lingkungan sekolah, dan tempat parkir : 
 

No. Kegiatan Kelas Tempat 
 

1 
Pengantaran & penjemputan 
oleh orang tua atau keluarga 

X di gerbang I (Jln. A. Yani). 
XI & XII di gerbang II (Jln. K. S. Tubun). 

 

2 
Masuk & keluar lingkungan 
sekolah 

X Melalui gerbang I (Jln. A. Yani). 
XI & XII Melalui gerbang II (Jln. K.S. Tubun). 

 

3 Tempat parkir 
X Parkir guru A. Yani & depan kantin. 

XI & XII Di belakang gedung B dan D serta parkir lapangan II. 

  
Palangka Raya, 29 Maret 2022 

  
                Mengetahui,      Wakasek Ur. Kurikulum/ 
            Kepala Sekolah,        Ketua Satgas Covid-19 
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