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Kepada:
Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Wilayah

se Kota Surabaya
di -

SURABAYA

Sesuai dengan Kalender Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Sekolah Dasar Tahun 2014 tingkat Kota Surabaya di minggu akhir bulan

Februari dan tingkat Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada

awal bulan Maret 2014, maka Saudara segera berkoordinasi dengan
pengawas di tingkat kecamatan untuk segera melaksanakan seleksi OSN
pada tingkat Kecamatan secara terbuka, daftar pemenang tingkat
Kecamatan paling lambat sudah dikirim ke Dinas Pendidikan Kota pada

tanggal 21 Februari 2014 dengan ketentuan seleksi sebagai berikut:

A. Mata Pelajaran yang dilombakan

1. Matematika
2. llmu Pengetahuan Alam (lPA)

B. Materi

1. Materi dan tingkat kesulitan soal-soal OSN berdasarkan kurikulum
Sekolah Dasar

2. Rincian materi olimpiade antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Matematika

- Bilangan

- Aritmatika

- Geometri

- Data dan Pengukuran

b. Bidang llmu Pengetahuan Alam

- Makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia,
hewan, tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan

- Benda yang mencakup sifat dan kegunaan benda cair,
benda padat dan gas

, Energi dan perubahannya, yang mencakup gaya, bunyi,
panas, magnet, listrik, cahaya, dan penerapan sains

- Bumi dan tata surya, yang mencakup tanah, bumi, tata
surya, dan benda langit lainnya

Nomor
Sifat
Lamp
Hal



c. Peserta

1. Peserta osN 2014 adalah peserta didik sekolah Dasar baik Negeri
maupun swasta yang duduk di kelas V pada tahun pelajaran
2u3na14 dan memiliki nilai rapor di bidang yang diikuti
(Matematika/lPA) minimal 7,5 sejak kelas lll.

2. Peserta osN 2014 yang mewakili Kecamatan pada Tingkat Kota
surabaya adalah peserta terbaik (Juara l, ll, dan lil) hasir sereksi
tingkat kecamatan.

Pelaksanaan

a. seleksi tingkat kecamatan dilaksanakan secara mandiri di masing-
masing kecamatan sebelum batas waktu pengumpulan wakil
kecamatan di tingkat kota.

b. Tiap kecamatan mengirimkan masing-masing 3 (tiga) peserta
olimpiade sains (Matematika) dan 3 (tiga) peserta olimpiade sains
(lPA)

c. Data rekapitulasi pesertasesuai format exel yang bisa diunduh di
http://dispendik.eurabava.qo.id/ dalam bentuk hard dan
soflcopy, Biodata Peserta, serta fotocopy rapor dikirim ke Kasi
Kesiswaan Dikdas pafing lambat tanggaf 21 Februari 2014 jam
13.00.

d. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dinyatakan diskualifikasi

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.
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