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Kalakip
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SA
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12,2018

nito ang Memorandum Pangkagawaran 819.015,

s,

2018 hinSSil

sa

Ulirang Guro sa Filipino 2018 ng Komisyon sa Wikang Filipino alinsunod sa pagdiriwang ng
Buwan ng Wikang Pambansa. Kalakip n ito an8 tuntunin sa paglahok at paglili ng mga Ulirang
Guro sa Filipino 2018.

Hinihiling an8 bawat dislrito na magsumite ng kanilan8 Ulirang Guro sa sa
Filipino 2018, Ang huling araw ng pagsusumite ng mta nominasyon sa opisina ng
Tagapamanihala ng mga Paaralan atensyon Maria Concepcion S. Reyes ay sa Hunyo 25,
2018.

Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito
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2.

Ang Ulirang Guro ay |rllrr.tta Aired na ifi lugay trg XYP !a ryl natatangi at karapat.
dapet na gurio .a Filtino !a hasat rchiyon at/o pn'binsiF sa buooa b.nta. Ang Utirang curo
ay keilengang nagpamala. ng angking husay, taIno, at d€dilGsyon sa Fspapslaganap at
promosyoo ng Wiksng Filipino at/o {rike at kultura sa larangan ng paduturo sa kanilang
komunidad, at may mskabuluhanS ambag Ea mga saliksik pengi}ike at pangkultura.

3.

An8 timpalak ay bukas €a lalut ng AurEna naatutuE nE vilcng Filipiao bilua ridyuh
sa pagtuturo sa mga pampubliko at pampnbadong paaraleng elementarya at sekundarya,
malibsn sa mga kau,ani ng KWF et mta diEktor r.g Sentro nB Wika at Kultura {SWK), at sa
kanilan8 mgq kaanak hanggsng ikal,awang digri (dDgre€).

4.

Ang mapipiling Ulirang Guro 3a Filipino ay nrakatatangtap ng medalya at katibayan ng
pagkilala mula sa KwF-

5.
6.

Kalakip nito ang Tuntunin sa Pa8lahok at PaSPili ng mga lniranS Guro sa Filipino 2Ol8'

7.

Hinihiling ang mebilis na pagPaPelaganap ng MemorEndum na rto'

Para sa iba pang detalye 6t impomasyon, m.laaring makipaS-ugnayan sa tortrIlyon rr
frftrna F fpflo iXSn, 2/F Gusaling Watson, 16LoJ.P Rizal Strcct, San MiSuel, Maynila se
tcleponlo btg-. lOZi Z+3.SASS o ma8-email sa ku'fssg@gmail.corn, o komfi(ol(I 'f.gov-ph, o se
wcbsite: www.kwf-8ov.Ph

BRIOT{ES

Kalihim

KalakiD: Gava nR nasasaad

Sanrcu"ian: M;morandum Pangkagawaran Bl8 'il. s 2017
paksa:
IhlAEey sa Pala.sranq Tolatuntunan sa ilslim ng mga sumuauno'l na
CONTEST
LEARNINC AREA, FILIPINO
DJP, nM

ULrst

Curo

s

FihDido 2018

SEARCH

TEACHERS

ni liWF

I149-JMu.ry 3/5/a 20la

repEd

Cdpl.i,

M..slco

Amu.,

PasiA

Ciry 1600

F u""-rr*,o"" ,.r",ua, ,.ut f

uau-oarur*,a'o'

! *-*r'u *',n

(Kalalcip sa
Memoraldum Pangkagawaran

BIg.0IS, s. 2Ot8)

Tuntunin !a Uhang
Guro sa Filtpino
2or8

"iffiHffi'#.ffi?ffir

'?"T#"#",H"y","i;,#,ffi Ii#,ff"""Tlg"ffi
syooansmsa
ffi f^:h,;yJxi:f

3.

4f.rb., fi**EiglEtagdrr rU qrnlrrd rE L&triEr:
a Lar.l.d 1B fa&..rE EensiF 0-ET oara sa n6a a.as r.*ll'daF d eterEnEya
maierado o wnit sa MA para sa toletriyol
rr[m" J .y p._]i-&- i"t*,"
ArE mga

b

i#,tr fgg3"g,.!fl
ffi
F";il*"q sg#ns1thstg,ffi
xfisera
,ixf hH
Saffiry
lpertunEr rdilg)

lBHE{to{
c

na

sa rr'ery

sa

hE lg

panahon

May rnakabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura ng rehiyon.
(tslugyan ng malaking puntos anO rIEa naqawano saliksik).

4.

d.

Nakapag-ambag sa pagpapaleganap at promosyon ng tMkang Filipino auo mga u/ika at
kultura 3a larangan ng pagtuturo sa kanilang komunirad sa pamamagitan ng
publikasyon, seminar, pagsasanay, palrhan, at iba pang katulad na gawain.

e.

Nanguna

f.

Nakatanggap ng pararEal auo iba pang gawad kaugnay
(opsiyonal).

sa pagpapahalaga sa pamAnang pangwika at parEkultu.a
kaagapay ng pagtataguyod at pagpapaunlad sa wikang Filipino.

ng

sa kaniyang

Filipina.

propesyon

Para sa Paunang Pagpili (P.eliminary Judging)l

4.'l Maaaring magpasa ang paaralan/dibisyon ng higit sa isang nominasyon Ang bawat
nominado al aplikante ay kailangang magsumite ng sumusunod.

a.

Pormularyo ng aplikasyon (maaaring madownload sa tveb8ayt ng KWF); at

b.

Komp.ehensibong cuniculum Vltae.

6 Hulyo 2018
4.2 Ang huling araw ng pagsusumite ng mga nominasyon/aplikasyon ay sa

lpadala sa email adres
kw{sso(Domail-com

o sa opBina ng l(WF sa adres na
Lupon sa Ulirang Guro 2018
KomisYon sa Wikang Filiprno
Gusaling Wetson, '1610 Kalye J.P Lau'el
1005 San Miguel, Maynila

luga'
o sa pinakamalapit na Sentro ng Wika at Kultura (SWK) sa inyong

5

Ang mapipili sa Pre-judging na susulatan ng KWF ay
kailangan magsumite sa o bago ang 3
Agoato 2018 ng sumusunod:

5.1 Rekomendasyon mula sa immediale superior ng kaniyang paaralan
na nagtatahad ng
sumusunod:

a.

Katunayan ng kagalingan bllang guro sa Filipino o guro na gumagamit ng Fitidno
sa kaniyang pagtuturo na may makabansa at makaaong fahahfan.

b.

Katunayan ng No Pending Case.

5.2 Kopya ng Perfomance Ratlng na hindi baDaba sa Very Satisfadory 0/S).
5.3 Folio ng natanggap na gawad/paghlala, kopya ng mga pananaliksik, publikasyon (aktat,
ioumal, pahayagang pangkampus, atbp ) mga naisagawang seminar o palihan, mga
nadaluhang seminar o palihan, at iba pang proyektong may kaugnayan sa wika at

kullura.

5.4 Kung nagtuturo ng ibang disiplina, ilakip ang mga palunay na nakapagtuturo gamil ang
Filiprno. Hal. modyul, banghay-aralin, liilabus, pagsusulit, at iba pang kagamitang
pampagtuturo nasusulat sa wikang Filrprno.
5.5 Kung 6a KWF isusumite ang lahok. kailangang mao8umite ng hard file copy ng mga
dokumento at sofl copy na nasa CD. lpadala sa adres na nakalagay sa itaas-

5.6. Kung sa tanggapan ng Sentro ng U,/ika at Kultu,a

(S1,VK) ipadadala ang lahok,
kailangang magsumile n9 dalawang (2) hard copy file at sofr copy lile na nasa isarE CD.
Maiiwan ang isang kopyg ng hard copy file sa tanggapan ng SWK.

6.

lsasama sa mga nominado ang mga nominasyon noong nakaraar€ taon (2017) na nagupdate ng kanilang mga dokumerio. Ngunit kung walang idadagdag 8a mga dokumentong
naipasa noong nakaraang taon, hindi na ito isasama.

7.

Hinihikayat na muling magsumite rE mga lahok ang mga sumali noong taong 2014,2015,
al 20'16 sa gawad na ito maliban sa mga nanalo na.

8.

Makatatanggap ng medalya at katibayan ng pagkilala ang mga mapipiling Ulirang Guro sa
Filipino. Sasagutin din ng KWF ang transportasyon at akomodasyon ng nanalo sa pagdalo
sa Gabi ng Gawad.

9.

Aog pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng islnumiteng lahok, nanalo
man o natalo, ey hindi na ibabalik ng KWF.

10. Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sai

Komisyon sa Wiksng Filipino
GusalingWatson, '1610 Kalye J
San Miguol, Maynila
Telepono: (02) 24$9855
Email: ssqlol(Aomail.com
Web6ite: www.kuf .oov.Dh
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