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TATA TERTIB PESERTA
1. Peserta diwajibkan membawa Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Kab./ Kota
rangkap 1.
2. Peserta diwajibkan membawa Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 Cm 1 lembar untuk
ditempel pada kartu identitas peserta PLPG.
3. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian sesuai jadwal berikut:
Hari ke 1 – 2: pakaian lengan panjang atas warna putih berdasi dan bawah warna
gelap.
Hari ke 3 – 7: Pakaian batik lengan panjang.
Hari ke 8 – 10: sama dengan hari 1 – 2 (kecuali rombel penjaskes pada saat peer
teaching menyesuaikan instruksi dari instruktur).
4. Pakaian pria: celana panjang, putri: rok panjang minimum 15 cm di bawah lutut.
5. Peserta diwajibkan men-download kisi-kisi UTN dan materi PLPG (edisi Tahun
2016) sesuai bidang studi masing-masing di: http://sertifikasi.fkip.uns.ac.id pada
bagian download.
6. Peserta harus membawa dokumen (kurikulum 2013 yang disempurnakan, bukubuku pelajaran, buku referensi, dan alat peraga) yang relevan dengan bidang
keahlian masing-masing, dan diharapkan membawa laptop untuk dipergunakan
dalam workshop pengembangan perangkat pembelajaran/peer teaching/konseling,
serta membawa alat tulis yang diperlukan.
7. PLPG dilaksanakan di hotel, dan disediakan tempat penginapan di hotel. Oleh
karena sempitnya lahan parkir, dimohon peserta tidak membawa mobil ke hotel.
8. Peserta diwajibkan menginap di hotel tempat PLPG diselenggarakan.
9. Peserta diwajibkan presensi di hotel setiap hari 1 kali setelah makan malam.
10. Peserta diwajibkan presesni di kelas 3 kali sehari: pagi, siang, dan sore hari.
11. Peserta membawa perlengkapan mandi dan obat-obatan sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.
12. Bagi peserta yang sakit, biaya perawatan medis/ rumah sakit menjadi tanggung
jawab peserta.
13. Peserta yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan
PLPG, TIDAK akan dipanggil/ TIDAK dapat mengganti pada PLPG pada tahap
berikutnya (untuk menghindari double funding anggaran).
14. Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan diwajibkan memberitahukan dengan menyerahkan Surat
Ijin kepada Panitia paling akhir 3 hari sebelum PLPG dilaksanakan) dan diberi
kesempatan untuk mengikuti PLPG pada tahap berikutnya pada tahun berjalan
selama PLPG masih dilaksanakan dan rombel atau bidang studi yang bersangkutan
masih ada.
15. Peserta yang tidak memenuhi butir (14) dan tidak ada alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri.
16. Saat ini masih proses verifikasi berkas PLPG, sehingga bila ditemukan peserta yang
tidak memenuhi persyaratan maka kepesertaan yang bersangkutan dinyatakan
batal demi hukum.
17. Pengumuman ini juga bisa diakses di: http://sertifikasi.fkip.uns.ac.id/pengumuman

