
Proses belajar di Sekolah Penggerak , khususnya
untuk siswa baru kelas X, akan disesuaikan
dengan Implementasi Pembelajaran dengan
Paradigma Baru.
Dalam Implementasi Pembelajaran dengan
paradigma baru, terdapat kekhususan bahwa
untuk siswa kelas X tidak ada program
peminatan, hal ini berbeda dengan Struktur
Kurikulum 2013
Di Kelas X seluruh siswa akan mempelajari mata
pelajaran sebagaimana di kelas IX, hal ini
ditujukan untuk memberikan waktu yang cukup
untuk siswa, dengan fasilitasi guru dalam
mengekplorasi minat dan bakat mereka sebelum
merencanakan dan menentukan karir yang lebih
spesifik di masa depan. Hal ini bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menguatkan kompetensi dasar sebagai fondasi
sebelum menentukan pilihan mata pelajaran
yang diminati saat mereka di kelas XI.
Calon Peserta Didik Baru (CPDB) perlu
mengetahui tentang tidak adanya program
peminatan di SMA 7 Padang, Karena SMA 7
Padang merupakan Sekolah Penggerak
TP.2021/2022
Fitur informasi pada PPDB pada SMAN 7 Padang
dilakukan dengan menggunakan Notifikasi Pop-
Up setelah CPDB memilih Sekolah Penggerak,
bukan untuk semua pilihan sekolah.
Informasi yang diberikan melalui sistem PPDB
luar jaringan dapat dilihat pada web  SMAN 7
Padang (www.sman7padang.sch.id)
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Tahun Pelajaran Baru 2021/2022
SMAN 7 PADANG Melaksanakan

Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak adalah
upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan
Indonesia dalam mewujudkan Indonesia

maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian melalui terciptanya Pelajar

Pancasila.

Program Sekolah Penggerak berfokus
pada pengembangan hasil belajar siswa

secara holistik yang mencakup
kompetensi (literasi dan numerasi) dan

karakter, diawali dengan SDM yang
unggul (kepala sekolah dan guru).
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Sekolah Penggerak menciptakan Profil
Pelajar Pancasila

 

Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan
pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang
hayat yang memiliki kompetensi global dan

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa

kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia,
berkebhinekaan global, bergotong royong,

mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.


