TATA TERTIB UJIAN SEKOLAH (US) DARING KELAS XII
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
SMA KOLESE DE BRITTO

Dalam mengerjakan soal US para siswa wajib mematuhi tata tertib berikut.
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Sifat ujian US adalah ujian terbuka dan dikerjakan secara daring, sehingga para siswa memastikan
dapat mengakses secara daring soal-soal US. Jika siswa mengalami kesulitan dalam mengakses secara
daring silakan untuk menghubungi Bapak/Ibu wali kelas sebelum pelaksanaan US.
Siswa wajib mengerjakan secara MANDIRI dan JUJUR
Siswa mengerjakan soal TEPAT WAKTU sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh bagian
kurikulum. Siswa yang terlambat mengerjakan soal US wajib memberitahu kepada guru mata
pelajaran
Selama pelaksanaan US para siswa mengenakan baju formal (minimal kaos berkerah)
Selama pelaksanaan US para siswa wajib mematuhi etika dalam kegiatan daring
Siswa wajib mematuhi petunjuk dan ketentuan US berbentuk penugasan yang diberikan oleh masingmasing guru mata pelajaran
Tata tertib secara khusus akan diinformasikan oleh guru mata pelajaran
Peserta US yang kedapatan berbuat plagiarisme dan atau melanggar point-point tata tertib US
sebagaimana telah dipaparkan di atas akan diberi nilai 0 (nol) pada mata pelajaran yang diujikan
Pelanggaran terhadap tata tertib akan dicatat oleh guru mata pelajaran dan menjadi salah satu
pertimbangan dalam kenaikan kelas.

Catatan tambahan dalam pelaksanaan US 2020/2021
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US dilaksanakan pada tanggal 23 – 31 Maret 2021
Bentuk ujian untuk mata pelajaran lain yang tidak terjadwal adalah penugasan dan diatur oleh guru
yang mengampu mata pelajaran tersebut
Media yang digunakan untuk US terdiri dari
a. Learning Management System (LMS) : belajar.debritto.sch.id
b. Google Classroom
: classroom.google.com
Toleransi waktu pelaksanaan US 3 menit setelah batas waktu habis
Tata cara login dan mengerjakan di LMS De Britto akan diberitahuan sebelum pelaksanaan US
Presensi kehadiran akan dibagikan oleh tim kurikulum melalui guru mata pelajaran untuk disampaikan
ke siswa
US Susulan hanya untuk siswa yang sudah mendapat izin dari subpamong dan Wakasek Ur. Kurikulum
dan batas waktu pengurusan US Susulan sampai dengan Rabu, 7 April 2021.
Nomor kontak tim kurikulum dan sub pamong untuk pelaksanaan US daring
a. Berkaitan presensi
: Ibu Gitta (085664936979)
b. Kendala Teknis
: Ibu Agnes (085729066021)
c. Perizinan
: Frater Bangkit (082324766717) dan Bapak Dimas (08974481270)
Jika ada pertanyaan berkaitan dengan ketidakjelasan soal/gambar, silakan siswa menghubungi guru
mata pelajaran.
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