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KEKURANGAN BIODATA DAN FOTO TAHAP KE-5 (Terakhir)
Post date: 10/03/2014 - 11:57
Dengan hormat kami mengunggah daftar peserta PLPG Tahun 2013 yang harus melengkapi
biodata dan foto tahap ke-5 (terakhir).
Biodata dan Foto tersebut akan digunakan untuk proses pencetakan sertifikat pendidik
profesional. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Bapak/Ibu (seperti daftar terlampir)
tidak segera mengumpulkan foto dan biodata maka secara otomatis sertifikat pendidik tidak
dapat diterbitkan.Â
Â
Adapun ketentuannya sbb:
1. Lembar Form Biodata harus diisi lengkap (...
SERTIFIKAT PENDIDIK YANG TERBIT SUDAH 100%
Post date: 19/02/2014 - 09:54
Dengan hormat, kami sampaikan daftar Kabupaten/Kota yang sudah selesai 100% (
bisa diambil/dikirim) maupun yang masih proses legalisir sertifikat pendidik per SENIN, 24
MARET 2014 adalah sbb:
Kab. Aceh Besar (100%), Kab. Badung (100%), Kab. Bandung (100%), Kota Bandung
(100%), Kab Banjarnegara (100%), Kab. Bantul (100%), Kab. Banyumas (100%), Kab.
Batang (100%), Kab. Bekasi (100%), Kota Bekasi (100%), Kab. Blora (100%), Kab. Boyolali
(100%), Kab. Brebes (100%), Kab. Ciamis (100%), Kab. Cianjur (100%), Kab. Cilacap
(100%), Kota Cimahi (100%), Kab. Cirebon (100%), Kab. Demak (100%), Kota Denpasar
(100%), Kab. Gianyar (100...
NO. SERTIFIKAT DAN TANGGAL KELULUSAN
Post date: 12/02/2014 - 12:27
Dengan hormat, kami mengunggah daftar peserta LULUS sertifikasi tahun 2013, yang
dilengkapi dengan nomor sertifikat dan tanggal kelulusan.
Data tersebut bisa digunakan untuk pengisian data dapodik, dll.
Â

Terima Kasih.
PESERTA KURANG BIODATA DAN FOTO (Tahap 4)
Post date: 12/02/2014 - 11:38
Dengan hormat kami mengunggah daftar peserta PLPG Tahun 2013 yang harus melengkapi
biodata dan foto tahap ke-4.
Biodata dan Foto tersebut akan digunakan untuk proses pencetakan sertifikat pendidik
profesional.
Â
Adapun ketentuannya sbb:
1. Lembar Form Biodata harus diisi lengkap (form biodata terlampir)
1. Pada pojok kanan lembar form biodata, peserta menuliskan no. urut blangko sertifikat.
1. Pas foto berwarna yang dikumpulkan berukuran : (4x6 cm) dan (3x4 cm) masingmasing 2 lembar.
1. Pas foto yang dikumpulkan adalah pas...
PESERTA KURANG BIODATA DAN FOTO (Tahap 3)
Post date: 07/02/2014 - 13:01
Dengan hormat kami mengunggah daftar peserta PLPG Tahun 2013 yang harus mengirimkan
biodata dan foto tahap ke-3.
Biodata dan Foto tersebut akan digunakan untuk proses pencetakan sertifikat pendidik
profesional.
Â
Adapun ketentuannya sbb:
1. Lembar Form Biodata harus diisi lengkap (form biodata terlampir)
1. Pada pojok kanan lembar form biodata, peserta menuliskan no. urut blangko sertifikat.
1. Pas foto berwarna yang dikumpulkan berukuran : (4x6 cm) dan (3x4 cm) masingmasing 2 lembar.
1. Pas foto yang dikumpulkan adalah pas...
PESERTA KURANG BIODATA DAN FOTO (Tahap 2)
Post date: 23/01/2014 - 11:41

Dengan hormat kami mengunggah daftar peserta PLPG Tahun 2013 yang harus mengirimkan
biodata dan foto tahap ke-2.
Adapun ketentuannya sbb:
1. Lembar Form Biodata harus diisi lengkap (form biodata terlampir)
1. Pada pojok kanan lembar form biodata, peserta menuliskan no. urut blangko sertifikat.
1. Pas foto berwarna yang dikumpulkan berukuran : (4x6 cm) dan (3x4 cm) masingmasing 2 lembar.
1. Pas foto yang dikumpulkan adalah pas foto formal 3 bulan terakhir.
1. Pas foto dicetak di...
PESERTA KURANG BIODATA DAN FOTO (Tahap 1)
Post date: 06/01/2014 - 10:54
Dengan hormat kami menggunggah daftar peserta lulus sertifikasi 2013 yang belum lengkap
foto/biodatanya.
Untuk itu kami harap kepada peserta (seperti daftar terlampir) untuk segera mengirimkan foto
dan biodata tersebut baik secara kolektif (melalui dinas pendidikan kabupaten/kota masingmasing) atau perorangan VIA POS KILAT dengan alamat:
...
PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN ULANG KE-2 (PLPG Gel Ke-1 s.d. Ke-9)
Post date: 27/12/2013 - 16:00
Dengan hormat kami unggah Pengumuman Kelulusan Ujian Ulang Ke-2 (Peserta PLPG
Gel Ke-1 s.d. Ke-9).
Â
Terima Kasih.
HATI-HATI DENGAN MODUS PENIPUAN..!!
Post date: 27/12/2013 - 15:32
Dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013,
untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Panitia
Sertifikasi Guru maupun Pimpinan di Universitas Negeri Yogyakarta.
Perlu kami informasikan bahwa:
1. Panitia Sertifikasi Guru Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta tidak pernah menarik
uang sepeserpun kepada peserta sertifikasi guru dengan dalih apapun.
2. Telah banyak peserta sertifikasi guru yang telah melapor ke panitia, terkait adanya
sesorang (oknum) yang mengaku-ngaku panitia sertifikasi guru dengan modus menelpon ke

guru
ybs dengan meminta sejumlah uang untuk proses kelulusan sertifikasi.
Pages
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DAFTAR RUANG UJIAN ULANG KE-2 (Peserta PLPG Gel Ke-8 dan Ke-9)
Post date: 20/12/2013 - 14:24
Dengan hormat, kami unggah Daftar Ruang Ujian Ulang Ke-2 (Peserta PLPG Gel ke-8 dan
ke-9) Tahun 2013.
Â
Terima Kasih.

1 2 3 4 5 6 next â€º last Â»
Source URL: http://sertifikasiguru.uny.ac.id/berita/form-biodata-peserta-plpg-tahun-2013.html

