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Kepada

Yth 1, Kepala UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan se Kab. Lamongan

2.Kepala SMP,SMA,SMK Swasta se Kab.

Lamongan

Untuk :

Menindaklanjuti surat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi
Guru Bukan Pegawu Negeri Sipil. Bersama ini disampaikan dengan hormat, bagr guru
bukan pegawai negeri yang mau mengajukan Inpassing harap melengkapi berkas sebagai
berikut ;

l. Melampirkan surat keputusan pengangkatan sebagai guru tetap oleh :

a. Pemerintah daerah dilegalisasi oleh pejabat dinas yang menangani urusan
pendidikan j alur formal.

2. Foto copi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi (PT)/Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK) yang menerbitkan ijazah dimaksud)

3. Keterangan asli dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan aktif melakukan
kegiatan proses pembela.lararVpembimbingan pada satminkal guru yang

bersangkutan.
4. Foto copi serti{ikat pendidik bagi yang sudah memiliki dan drlegalisasi oieh

pejabat yaflg berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK) yang
menerbitkan sertifi kat pendidik yang dimaksud.

5. Foto copi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar yang
menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan meiliki beban kerja sekurang
kurangnya 24 jam tatap muka per minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran
atau mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi
guru Bimbingan dan konseling, yang dilegaiisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan
Kabupaten/I(ota. Bagi guru yang mengajar 6 jam mengajar pada satminkal, untuk
kekurangan 18 jam mengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari
Kepala Sekolah lain tentang pembagian tugas jam mengajar guru yang
bersangkutan ( bagi yang sudah mempunyai sertifikat pendidikan harus linier)

6. Foto copi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala
Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dilegalisasi oleh pejabat
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

7. Foto copi bukti memiliki NUPTK.
8. Berkas yang sudah memenuhi persyaratan (dilegalisasi) dikirim ke Dinas

Kabupaten Lamongan bersama dengan pengantar dari sekolah (contoh pengantar

terlampir).

Demikian atas perhatiarnya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,
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2.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

7. Foto copi bukti memiliki NUPTK

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Yayasan/Penyelen ggarE Kepala Sekolah... ... .
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4.

5.

Foto copi keputusan pengangkatan sebagai guru tetap

Foto copi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai

ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi (PT)ilembaga pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK) yang menerbitkan ijazah dimaksud)

Keterangan asli dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan aktif melakukan

kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satminkal guru yang

bersangkutan,

Foto copi sertifikat pendidik bagr yang sudah memiliki dan dilegalisasi oleh

pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK) yang

menerbitkan sertifi kat pendidik yang dimaksud.

Foto copi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar yang

menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan meiliki beban kerja sekurang

kurangnya 24 jam tatap muka per minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran

atau mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi

guru Bimbingan dan konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota. Bagi guru yang mengajar 6 jam mengajar pada satrninkal, untuk

kekurangan 18 jam mengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari Kepala

Sekolah lain tentang pembagian tugas jam mengajar guru yang bersangkutan ( bagl

yang sudah mempunyai sertifikat pendidikan harus linier)

Foto copi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala

Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dilegalisasi oleh pejabat

6,
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Nama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yayasan{Penyelenggara... ...

()
Nama


