
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEB UDAYAAN
P,USAT PENGBMBANGAN PITOFBSI PENDIDIK

Komplek Kemdikbud Gedung D Lt. 14, Jl. Jenderal Sudirrnan, pintu I Selayan
JAKARTA IUTO

Telp. (021) 5797412A, 57974126 Fax. (021) 57974126-27W
Nomor
Lampiran
Periha I

:00&N/:z/LL/201s

: lnformasi Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional

) Februari 2015

Guru (OSN-Guru) Tahun 2015

Yth.
1. Keirala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di
Seluruh lndonesia

Dalam rangka membangun kornitmen guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan
menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan guru, Pusat pengembangan profesi
Pendidik, Badan Pengembangan Strmber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan penjaminan
Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK dan PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun
2011 telah nrenyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru) dan tahun 2015 merupakan
penyelenggaraan OSN-Guru yang ke-5.

sehubungan dengan hal tersebut, kami sarnpaikan har-har sebagai berikut:

1- Kegiatan OSN-Guru dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi,
sampai dengan tingkat nasional dengan rnekanisme:

a- Pada tingkat kabupaten/kota seleksi dilakukan melalui tes tertulis. Materi soal disiapkan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan kisi-kisi/cakupan materi yang ditetapkan oleh
Pusat Pengembangan Profesi Pendidik. Materi soal mencakup kompetensi pedagogik {aO%l dan
profesional atau penguasaan bidang studi (60%). Seleksi dilaksanakan antara bulan Mei-Juni 2o15.

b. Pada tingkat provinsi seleksi dilakukan melalui tes tertulis dan tes kinerja.
- Materi soal tes tertulis mencakup kompetensi pedagogik @O%l dan profesional atau

penguasaan bidang studi (60%) dan disiapkan oleh Pusat Pengembangan profesi pendidik.
- Tes kinerja adalah penilaian terhaciap proses pembelajaran di kelas disertai dokurnen Rpp-nva

yang dibuat dalam bentuk video pembelajaran. lnformasi lebih lanjut tentang video
pembelajaran akan dituangkan dalanr buku pedoman.

- Topik pembelajaran ditentukan oleh Pusat Pengembangan Profesi pendidik.
- Seleksi dilaksanakan pada bulan Juli 2015.

c. Pada tingkat nasional seleksi dilakukan melalui tes tertulis, tes eksperimen/workshop, dan uji
kinerja.
- Materi soal tes tertulis mencakup kompetensi pedagogik (40%) dan profesional atau

penguasaan bidang studi (60%) dan disiapkan oleh Pusat Pengembangan profesi pendidik.
- Tes kinerja adalah peni{aian terhadap proses pembelajaran di kelas disertai dokumen Rpp-nya

yang dibuat dalam bentuk video pembelajaran. lnformasi lebih lanjut tentang video
pembelajaran akan dituangkan dalam buku pedoman.
Seleksi dilaksanakan pada bulan September 2015.
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2. Bidang yang dilombakan:

a. Guru kelas SD

b. Matematika : untuk guru SMp dan guru SMA/SMK.
c. IPA : untuk guru SMp.
d. Fisika : untuk guru SMA/SMK.
e. Kimia : untuk guru SMA/SMK.
f. Biologi : untuk guru SMA/SMK.

3. Persyaratan Peserta

a. Persyaratan Administrasi
- Guru SD, SMP, dan SMA/SMK yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau bukan PNS yang

memiliki Surat Keputusan sebagai guru tetap yayasan (GTY).

- Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUpTK).
- Tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau sedang datam proses

pengangkatan sebagai kepala sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas/alih fungsi ke unit
kerja lainnya.

- Mempunyai masa kerja sebagai guru secara terus-rnenerus sekurang-kurangnya 4 (empat)
tahun dibuktikan dangan SK CPNS atau SK Pengangkatan bagi guru bukan PNS.

- Belum pernah meraih medaliOSN-Guru.
- Memiliki kualifikasi akademik minimal St/D4 Pendidikan/Nonkependidikan, sesuai dengan

bidang lomba atau bidang tugas yang diampu.
- Surat tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi.

b. Untuk seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional, peserta wajib menyerahkan rekaman video
proses pembelajara n di sekolah d isertai dokumen Rpp-nya.

c. Untuk seleksitingkat nasional, peserta wajib menyerahkan:
- rekaman video proses pembelajaran disekolah disertaidokumen RPP-nya, dan
- risalah akademik dengan sistematika yang tertuang pada Pedoman Pelaksanaan OSN-Guru

Tahun 2015.

Selanjutnya kami mohon Saudara menginformasikan dan mensosialisasikan kepada guru dan
melaksanakan seleksi OSN-Guru Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi Tahun 2015 sesuai
kewenangan masing-masing. Hasil seleksi OSN-Guru tingkat propinsi yang mendapat peringkat per
masing-masing jenjang akan diikutsertakan dalam seleksi OSN-Guru tingkat nasional.

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

Kepala,

Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NtP. 19620405 198703 2 001

Tembusan Yth.:
L. Kepala Badan PSDMPK dan PMP, sebagai laporan;
2. DirekturJenderal Pendidikan Dasar;
3. DirekturJendera! Pendidikan Menengah;
4. Kepala LPMP seluruh lndonesia.




