Kebijakan Rutin Guru Kelas
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Hadirlah maksimal 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Hal ini agar kita
semua lebih siap dengan kegiatan sekolah dan bisa lebih tenang dalam
belajar.
Anak-anak masuk pada pukul 07.00 WIB, maka guru dan anak-anak
disarankan datang sebelum 6.45 WIB. Dan bagi guru piket wajib sekurangkurangnya datang pada pukul 06.45. dan bagi guru yang tidak piket paling
lambat datang pada pukul 07.00.
Guru piket memastikan jendela terbuka dan kipas angin menyala untuk
sirkulasi udara yang baik di dalam kelas.
Guru piket memastikan agar anak-anak setibanya di halaman sekolah
berjabat tangan dan mengucap salam serta berjalan dengan tenang (tidak
berlari) dan menyimpan sandal dan sepatu dengan rapi.
Guru piket menyambut anak-anak yang datang dan bila memungkinkan
melakukan kegiatan yang bisa menambah kedekatan atau pengetahuan dan
pemahaman guru terhadap anak.
Semua siswa dan guru sudah berada dalam kelas ketika bel berbunyi pukul
07.00
Bagi guru dan siswa yang terlambat harus menunggu di depan sampai acara
murajah selesai dan meminta maaf secara resmi di kelas pada teman-teman
dan meminta izin untuk duduk setelah doa.
Guru membuka kelas pada waktunya (setelah program murojaah bersama
selesai) dan mengecek buku komunikasi untuk dikumpulkan oleh murid.
Guru mengecek kehadiran siswa pada lembar presensi siswa perkelas.
Guru memberikan morning motivation yang berupa ice breaking atau cerita
singkat agar anak-anak bersemangat dalam belajar.
Guru memastikan sandal tertata rapi di depan kelas dan selalu mengingatkan
dan mengajarkan untuk menyimpan sandal dengan hati-hati dan tidak
tergesa-gesa (mengajarkan parkir sandal) dan dapat juga dengan sistem
piket kelas setiap hari. Proses mengingatkan dan merapikan sandal
dilakukan setiap akan memulai pelajaran baik di pagi hari sebelum doa,
setiap pelajaran setelah jam isitrahat pertama dan pada siang hari sebelum
memulai jam pelajaran setelah istirahat siang.
Pada jam terakhir guru piket/ yang tidak bertugas mengecek buku
komunikasi dan menulis hal-hal yang penting untuk diketahui orang tua.
Guru memastikan kelas bersih kembali dengan kegiatan clean up bersamasama.
Guru menutup kelas dengan meminta anak-anak mengucapkan terima kasih
pada teman-teman mereka yang hari itu berubat kebaikan dan berdoa
pulang bersama.
Guru piket memastikan dan mengecek kembali hal-hal administratif dan
memastikan anak-anak pulang
Tilawah minimal satu lembar sebelum pulang

