
Hari Guru, PGRI Telukjambe Timur h  >mba
KARAWANG, RAKA - Mem- 

peringati hari ulang tahun 
Persatuan Guru Republik 
Indonesia  (PGRI), PGRI 
Kecamatan  Telukjambe 
Timur mengadakan acara 
perlombaan.

ladi ada lomba 
piuUis an tar gugus 

kecamatan 
Telukjambe Timur, 

ada juga loniba 
media pembelajaran 
yang \ideonya sudali 
dikirimkan terlebib 

dahulu.”

SITI ROKAYAH
KEPALA SDN SUKALUYU III

Memeriahkan HUT PGRI, 
per sa tuan guru di Keca
matan Telukjambe Timur 
mengadakan perayaan men- 
jelang HUT PGRI. Kegiatan 
diisi oleh lomba p aduan  
suara, lomba video media 
pembelajaran. Masing-mas- 
ing sekolah telah mengi- 
rimkan video media pem 
be la j aran.  Kegiatan ini 
dilaksanakan pukul 09.00 
hingga 12.00 di kantor PGRI 
Telukjambe Timur. "Tadi

ada lomba padus antar gu- 
gus kecamatan Telukjambe 
Timur, ada juga lomba me
dia pembelajaran yang vid- 
eonya sudah  diki rimkan 
terlebih dahulu," ujar Siti 
Rokayah, kepala SDN Su- 
kaluyu III.

Peserta yang hadir hanya 
sebanyak 30 kepala sekolah. 
Pembatasan jumlah peser
ta bertujuan agar tidak me- 
n im b u lk a n  p en y e b a ra n  
Covid-19.  Terdapat  du a  
guru di SD Negeri Sukaluyu 
III yang sedang mengikuti 
diktat kegiatan P3K. Hal ini 
menjadi kebanggaan untuk 
sekolah agar dapat  mem- 
bawa nama baik sekolah. 
"Alhamdulillah tahun ini 
ada dua staf guru dari se
kolah kami yang mengiku
ti P3K dan sekarang sedang 
menja lani  diklat  secara  
online," ungkapnya.

Ia m e n am b a h k an ,  jika 
memiliki  h a r a p a n  agar 
seluruh honorer dapat di- 
angkat  menjadi apara tur  
sipil negara (ASN). Selain 
itu ia juga menyampaikan 
agar seluruh sekolah di Ka- 
bupaten Karawang bertam- 
bah tenaga pengajar. "Hara
pan saya ga banyak, hanya 
mau  guru-guru  ho no re r  
diangkat jadi ASN dan leb- 
ih banyak lagi staff guru," 
pungkasnya. (nad)
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