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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I.INIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP)

Sekretariat Pelaksana:
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan (P4TKN)
Gedung LPPMP I,antai 3 sayap timur Telp./Fax. (027 4) 550852; (O27 4) 953 t 0 1 3
website: http:/ / sertifikasiguru.uny.ac.id : e-mail: sertifikasi5;uru_uny@yahoo.com

KETENTUAN UMUM
PLPG GELOMBANG KE.3 TAHUN 2014

1. Peserta PLPG adatah guru yang telah terdaftar sebagai peserta PLPG tahun 2014 pada
database konsorsium sertifikasi guru (ksg.dikti.go.id).

2. PLPG akan ditaksanakan di tokasi-tokasi diktat di seputaran DIY yang tetah metakukan
kontrak kerjasama dengan pihak panitia Rayon 111 UNY.

3. PLPG diselenggarakan selama 10 hari dengan bobot 90 Jam Petajaran (JP).
4. Semua peserta diharuskan menginap di tokasi PLPG.
5. Khusus peserta PLPG yang betum mengikuti UKAi UKG, UKA/UGK ditaksanakan pada

hari ke-1, puku[ 08.30 - 10.30 WIB (sebelum registrasi).
6. Registrasi peserta ditaksanakan di ruang sekretariat di setiap lokasi PLPG. Rregistrasi

ditayani pada hari ke-1 mutai pukut 11.00 WlB.
7. Setama kegiatan PLPG, pakaian peserta ditentukan sbb :

Hari ke-1 & ke-2
Hari ke-3 & ke-4
Hari ke-5 & ke-6
Hari ke-7 & ke-8
Hari ke-9

baju batik.
pakaian atas putih, bawah hitam.
baju dinas sekotah (pakaian dinas hari senin).
atas putih, bawah hitam.
baju batik.

5.
6.

7.
8.
9.

Kelenqkapan vanq dibawa peserta :

1. Surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota atau Kepala Sekotah
2. Foto copy ljasah terakhir yang tetah ditegatisir perguruan tinggi yang mengeluarkan.
3. Foto copy sk sebagai guru yang tetah ditegatisir (sk pertama sampai dengan sk

terakhir).
4. Surat keterangan sehat dari dokter. Bagi peserta yang sedang hamil, harus

menyertakan surat ijin dari suami.
SPPD. Contoh SPPD tertampir.
Biodata. Pada pojok kanan biodata, guru mengisi no. btangko dokumen. No. blangko
dokumen bisa ditihat di tampiran undangan daftar peserta. Contoh form biodata
tertampir.
Pasfoto berwarna ukuran 3x4= 2 tembar dan 4 x6= l tembar.
Pensit 28.
Disarankan membawa laptop, buku guru, buku siswa dan perangkat tain yang retevan
(Sl(L, standar isi, standar proses, standar penitaian, dan contoh RPP) sesuai
kurikutum 2A13. Khusus guru BK membawa buku yang terkait dengan BK,
permendiknas no. 27 tahun 2008, program penyelenggaraan BK, contoh laporan
petaksanaan BK, contoh instrumen assesmen, dan media pembelajaran BK.

10.Untuk peserta PLPG yang berlokasi di Taman Eden 2 disarankan membawa jaket atau
setimut tebal karena suhu udaranya retatif dingin di bawah rata-rata.

1 1 . Obat-obatan pribadi.
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