SURAT PERNYATAAN
PEMBAGIAN JAM MENGAJAR BIDANG STUDI BARU
PADA TAHUN AJARAN 2014 /2015
_______________________________________
Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja

:
:
:
:

Dengan ini menyatakan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :
Nama
NIP ( bagi PNS )
Tempat /Tgl.Lahir
Pangkat / Gol. ( bagi PNS )

Prodi/Jurusan S1/DIV
Nama Perguruan Tinggi

:
:
:
:
:

:

NUPTK
:
No.Peserta Sertifikasi lama
:
NRG
:
Bidang Studi yang di ampu
:
Bidang Studi Sertifikasi lama
:
Kode Sertifikasi lama
:
Tahun Sertifikasi
:
Bidang Studi yang akan di Sertifikasi :
Kode Sertifikasi Baru
:
Unit Kerja
:
Terhitung mulai tanggal ( TMT ) ...................... saya alih fungsikan sebagai guru bidang
studi ........................... pada unit kerja ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dan saya berikan jam
mengajar ......... jam untuk tahun ajaran 2014 / 2015. Maka dengan di berikannya bidang
studi baru, yang bersangkutan saya ajukan untuk mengikuti sertifikasi ulang atau sertifikasi
ke dua.
Demikiam surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya jika di kemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya kepala sekolah bersedia menerima
sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

Surabaya, ………….……… 2014
Menyetujui / Mengesahkan
KETUA YAYASAN .......................
......................................................

Kepala sekolah
...................................................
MATRAI
Rp. 6000

( ________________________ )

( ________________________ )
NIP.
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