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ULIRANG GURO SA FILIPINO 2OI7 NG KOMISYON SA WTKAITG FILIPINO

(KwT)

Samga:

l.

TagamasidPampook
Punongguo ng llga Paaralarg Pampubliko at Pampribadoog
(Elementarya at S€kundarya)
Sangay ry Malaybalay

Kalakip ,jta ay ug Memorondtm Poqfragawaron Blg

31,

Pealar

s. 2017: Uliraag Guro sa

Filipino 2017 ng Komisyon sa Wikaog Filipino (KWI) at tuntanin po,v sa pagLihok dt

Ngp
2.

i ng Ulimng Gurc sa Filipino 2017.

Hitribikayat ang bawat distrito m magsumite ng kanilaag tJlirang Guro sa Elemeotarya

at

Sekutrdarya. Kaguruan og Filipino na mgnanais lumahok sa nasabing patimpalak ay

maaring makikipag -ugrayan sa Komisyon ng Wikatrg Filipino (KWF) !a telepono bilatrg

(02) 243-9855 o sa Email:kwfss@goail.com Websile ;www.kwigov.ph

3.

Bigyaag pansir ang hrtunin bilang 5 at bilang 6,

kung

agsusumite kayo sa Taaggapan

og Tagapamaoihala ng Paaralan ang hulirg araw ng pagtalggap sa opisim ay sa Hulyo 3,
2017

!a mapitaga[g itinutuloy

sa Tag,apamanihala ng mga Paaralatr tavqg

Filipho ngunit kung sa

pansin:lfi,?tria

ry KWF isusumite ang lahok
ary tanggapar ng Tagapamadhala rg Paaalan ay bigyan ngkopya tg troltmittal sa
Coacepcion S. Reyes, EPS

tanggapan

iuyong pagppadala sa KWF para sa madaliang pagpakipag

4-

-

ugnayan ra kinaukulan.

Inaasahan ang daglian al malawakaog pagpapalaganap ng Memorandum na ito.
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ULMATG GI'RO SA P!!.EIXO 2OI7 XG EOIIS?OIf BA
Sa

mga:

SlrAlG EI,lPlrO

Direlcor ng Kawqnihan
Direktor ng Par}rehiyoir
TaaapaBahala ng mga Paaia.lan
Punongguro 18 mga Paalalang Pampubliko at Pampribadong
Elementarl.a at Sekundarya

r. AnC Komisyor sa Wikang Filipido (KWI) ay magtatampok ag lrltu! Gqro .a
Ftliplno 2Or.7 alinsurcd sa paediriwang ng Buwan ng Wikang Pambarrsa.
2,

AnS Lliiang Guro ay taunang gawad na ibinibigay ng K\ F sa r€a natata.ngi at
karapat-dapat na gu.o sa Filipino sa bawat rehiyon at/o probinsiya sa buong bansaAng Ulitang Guro ay ksilanganS Eag)arnalas ng angkinA husay, taliflo, at dcdikasyon Ba
pagpapa.leganap at promosyon ry Wikang Filipino at/o wika at kultura 6e l€rangan ng
pagtutulo sa ksnilang komuflidad, at rtray makabuluhang afiba8 sa mga sa.liksik
pangr'ika at pangkultura.

3.

Ang tilEpelak ay bukas sa mga Suro sa Filipino at mga gurong nagtlturo ng ibehg
dhiplina gamit ang wikang Filiptxo, sa mga pampubliko at paEpdbedong paaralang
eleaentarya at sekundarya, maliban sa rlrga kawani n8 KWF at mga ditELtor ng Seatro
!g Wika at Kultura (SWK), at sa kanilang mga lcaanak hsngSang ikalawang digri
(dcgr.e).

4.

Arrg mapipiling

5.

t(alakip rito ang Tuntunin sa Paglahok at Pa$ili ng mga Uli.ang Gu.o sa Filipino

tltarg curo sa

katibayan ng pagblala mula sa KWF.

Filipino ay makatatanggep ng medalya at

2017.

6.

Para sa iba pang detelye at impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa
XoELyoD !a gfblg Flltpllo IXWF), 2/F Wetson Building, 1610 J.P. Rizal Steet, Sen
Miguel, Maynila sa telepono blg. (02) 243-9855 o aag-cmail sa kydssgagmail.com o sa
website: www.kwf.gov.ph.
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Kalakip: Gaya og nasasaad
Sanggunirn: McErorandum Pangkagawarah Blg. 28, s. 2016
[a.laaay sa Edt&aag_:blgglllSlgr sa ila]im ng mga sumusunod na pa]ta:
CO}.ITEST
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1. Butas ang timpalak sa Eoga guro sa Filipino at Inga guroog aagtuhrro I1g ibang
disiplina gamit sna *ikeng Filipino, metiban sa Dga Lawari og KWF at aga
dirt!.to! ng Sentro ng Wika qt Kultura (SWI<), at k{ilsng mga kariak
hanggang ikalawang digri (degree).

2.

Ang mga noriiaado ay kinqkailsngeng magtsglay ng

sunusuDd:

a- May ha*€k na kaukulang lisensya (Ucensure Exa.rrination for
Teachers, atbp.), fu[-time at may perma.nenteng istatus;

b.

Nakapaglingkod nalg tado (3) o hiSit panS taoa bila[g guro og
Filipiao o Ega kaugnay aa disiplina ua eng ga.Erit ry Filipino bilang
wiksng panturo, et kas€lukuyang nagtutur'o sa anumaBg altas ng
edukasyon at mey antas ng kahusayen {perforEance rating) ne
hindi bababa sa Verg SatisJac-tory sa buong panahoo ng
pagliliaekod;

c. May raatabuluhattg ambag sa mga saliksik pangwika

at

panSkultura ng rehiyoa;

d.

Nakapeg-smbeg sa pagrapalaAa.ap at promosyorx ng U4ksnA
Filipino et/o mga wike at kultura sa larenSan ng Iragtuturo sa
kanilang komuaidad sa pamamagitalr n8 publilasyon, sarninar,
pagsasanay, palihsn, at iba peng katulad na gewain;

e.

Nangurxa sa pe&)apahalaga sa paroanalg pangwika at psr{ahrtura
ng Pilipinas kaagapay ng psgtataguyod at pag)apaunlad Ea wikang
Filipino; at

f.

Nakatanggap ng parangal at/o
kaniyalg propcsyon (opsiyonal).

iba peng gasad kautlay

sa

3. Maaring ea$)asa aro8 paaislan ng higit sa bang nominasyon.
4. A.ag bawat lroEinado ey kailangang tlatsudite ng dlga tumusulrd
dokuuEnto:

a. Pormularyo para sa noBinasyon (raaaaring madowdoad

sa

l,ebsalt ng KwE;

b.

KomprehensibonS

c.

Rekomcndaqron mula sa immediate sup€rior na kaniJEng paaralan
na naglalahad ng suousunod:

Oiiiatutu thae;

1. Katunayal ng kagalingan bilang guro sa FilipiJro o guroag
gumaSadrit ng Fj.lipino sa kerfyang pagtutulo na may
makabansa at makataong katralayan;

2. Kal]uney?rrr ttt No Pending Co*.

na

d. Folio

,1g Ega katibayan ng pa€kilala, gawad, pubtikalyoE, at oga
naisagawatrg seEiDar, palihan, at E8a pongnaliksik at proyektoas
rEey kaugnayan sa 1rika at kultura; at

..

Kung negtutuio ag ibang disiplira, itakip a,rg mga patunay oa
lral<apagtuturo garqit ang Filipino. Hal. Modyul, baaghay-aralin,
3ilabus, pogsusulit, at iba pang
pampagtuturo aa
naausulat sa wikaDg zuipiao.

5.

Kuflg sa tanggapaa ng KWF isusumite ang hlok, kailangang magbtay ng hard
copy ng mga dokumento at so, copy na nsse iseng (1) CD. Ipadal,a ang lahok
aa;

Lupon ng Ultang Guro sa Filipino 2017
Kodiayon sa Wikang Filipioo
Gusaling WatsoD, 1610 Kalye J.P. kurel
1005 S€n Miguel, Matrnila

6. Kuag sa tanggapaD ng SWX ipsdedele sng lshok, kailalganA aagsumite

ng
dalawang (a hord @pU al soli @pg aa assa isang CD. Maiieaa ang isang hard
coPg 9a tanggapan ng SWK.

7.

Maaaring issma sa rrga listshen ng noEinado eng mga nooinasyoa noong
n6k.rasng taon {2016) kung aayloon8 bagong imporDrasyon o'vlrdeld sa
kanilang Bga dokuDaento. Ngunit kuna wsleng i&dagdaa sa mga dokumentong
naipa6a noong nakaraang taon, tatanggslia na ito Eula sa mga nomiBado.

8.

Aag huling aiaw ag pag$usumite ng loga lahok ay sa Hdyo 14, 2017. Merrri
ding ipadala ang mga nooinasyon sE taJrgsapan ng SwK na nasa probins]'a o
rehil.ong kinabibilsrgan ng nominado. Hindi aa mauurorlg ang aia\ir ng
pagsuaudite.

9.

Makatataaggap Dg oedalya
Uliraag Cu.ro sa Filipino.

at katibayen ng pagkilala ana @ga maPipiling

10. Ang pasiye ng inampalarl ay pinal at bindi na oababago. Lahat ag ilinumiteDg
Iahok, nenalo Een o aatalo, ay hi.di na ibabalik og KwF.
1

I

. Para ss kaiagdagang tanong at detalJae, draigraring makipsA-ugnayen 3a:
Korrisyon sa Wikang Filipino
Gusaling watson, 1610 Kalye J.P. Laulcl
San Miguel, Majroila
Telepono: (02) 243-9455
Emait l,.flfss@loafl .com
Website: www.kcd.gov,ph

