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Gresik, 23 Juli 2015

Kepada Yth,
1. Kepala SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan
Se-Kab. Gresik
Di

Gresik

Dalam pelaksanaan Massa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Tahun pelajaran
zAsDArc yang merupakan salah satu program sekolah, maka diminta Saudara
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

l. MOPDB dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 27 Juli 2015 s.d,. 29
Juli 2015, *rB^tryyaikan dengan jam beiajar di seko'iah masing-masing.2. Pelaksanaan MOPDB ditujukan agar peserta didik baru dapat meigenal,
beradaptasi dan menyatu dengan warga dan lingkungan sekolah, mengetahui dan
memahami tata tertib sekolah serta mengetahui hak, 

-kewa]iban 
dan

tanggunglawabnya sebagai bagian dari warga seliolah dan warga Kab. Gresik.3. Kegiatan MOPDB setiap hari dimulai dengin menyanfkan hlu Indonesia Raya
dan membaca Do'a._sesuai agama masing-masing serta diakhiri dengan
menyanyikan lagu wajib Nasional dan membaca Do,a.4. Selama MOPDB mengenakan seragam sekolah dari satuan pendidikan
sebelumnya, kecuali untuk jenjang SD.

5. Narasumber MOPDB diutamakan dari pihak sekolah, tetapi jika narasumber dari
luar sekolah harus diketahui Kepala Dinas pendidikan.

6. Melarang peserta didik membawa kendaraan roda 2 (dua) atau 4 (empat) bila
belum memiliki sIM dan surat-surat kendaraan bermotor secara tengkap.7. Sekolah dilarang menetapkan penggunaan atribut / assesoris dan leriengkapanyang berlebihan / tidak pantas / tidak patut ltiaat rn""Aaik kepada [esertadidik baru, maupun yang memberatkan orang tua / wali siswa.8. Sekolah dilarang melahrkan tindakan yang bersifat perpeloncohan, baik secara
fisik maupun psikis dan menghindari unsur kekeruruo.9. MOPDB dilaksanakan dengan prinsip mudah, murah, menyenangkan, edukatif
dan kreatif.

10. Pelaksanaan MOPDB berpedoman pada Peraturan Menteri pendidikan EL
Kebudayaan RI no. 55 Th. 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


