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Pendataan Peserta Sertifikasi Guru
Tahun 2014.

Kepada Yth.:
1. Kepala UPT Dikpora Kecamatan
2. Kepala SMP,SMA,SMK Negeri/Swasta

Se Kabupaten Cilacap
Di-

CILACAP.

Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan
oleh BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Oengan Dinas
Kabupaten/Kota pada tanggal 6-8 November 2013 di Cipayung Bogor, bersama ini
kami minta saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Operator sekolah / petugas yang menangani sertifikasi guru untuk membuka
Web : sergur.kemdiknas.go.id;

2. Cek data dengan cara : klik pencarian, masukan NUPTK lalu print data lnformasi
Peserta sertifikasi Guru yang ada pada web tersebut, jika ada
data/identitas/NUPTK yang salah, coret dan perbaiki/ tulis yang benar kemudian
dilaporkan ke Bidang PTK dilampirifoto copy / bukti yang sah;

3. Perhitungan masa kerja guru untuk sertifikasi, dihitung sejak yang bersangkutan
bekerja sebagai guru, dilampirifoto copy / buktiyang sah;

4. Dalam penetapan bidang studi sertifikasi, guru harus mengikuti ketentuan
sebagai berikut:
a. sesuaidengan ljazah program studi S-1 ( disebut linier );
b. apabila tidak linier dengan ljazah program studi s-1, maka guru dapat

menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran, rumpun
mata pelajaran yang diampunya, dan wajib memiliki masa kerja minimal
5 (lima) tahun berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut, dibuktikan
dengan SK Pembagian Tugas mengajar/jadwal mengajar selama 5 (lima)
tahun berturut turut ;

5. Bagi guru yang belum bersertifikat pendidik dan belum pernah mengikuti Uji
Kompetensi Guru (UKG) untuk segera dilaporkan ke Bidang PTK Disdikpori
Kab.Cilacap berupa soft copy dan hard copy menggunakan format terlampir;

6. Surat pendataan peserta sertifikasi dan lnformasi terkait sertifikasi / UKG ZO14
dapat dilihat pada web Disdikpora dengan alamat : www.pdkcilacap.co.nr.

Data permintaan sebagaimana tersebut diatas dikirim ke Disdit<pora
kabupaten cilacap cq.Bidang PTK paling lambat tanggal 1B November 2013.

Demikian atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.
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