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MEMORANDUM PANSANCAY
Blg.
1b0
, s. 2021

KrwaL!iog Trgaprmarihsla trg Paaralar
IIep€ ng mga Superbisor CID/ SGOD, Kawani
Prinsipal Elementarya, Sekondarya, Senior High school
Lah{t trg kinruukolsn

PARA SA :

MUI,A KAY:

,
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cf,so v

pssr8tao

PETSA

Hulyo 27, 2021

PAKSA :

PALIGSAHAN SA PAGSULAT NG SANAYSAY AT MALAYANG
TUI,A

l.

Kalakrp ay ang Memorandum Pa ehiyon Blg. 369, s. 2021 hinggil sa
panawagan sa paglahok sa pagsulat ng sanaysay at malayang tula, mula sa Centol O;lfice
bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysalan at Buwan ng Wika 2021 na may
temang "Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino."

2.

Ang mga kasunod namga paaralan ay silang magsusumite sa paligsahan

at ipapasa ito bago arg Agosto 8, 2021. Bukas ang timpalak sa apat na dibisyon mula
pampublikong paaralan se taong panuruan 2O2O- 2021'.

Baitang4{

(Elementarya)
Baitang 7-10 (Junior High School)
Baitang I l- 12 (Senior High School)
Mga gulo na nagtuturo ng Fihpino

Distriao

I

Paaralatr
Capitan Angel IS
Dalwangan Elem
Dalwangan NHS
Kalasugay Central ES

Paaralan

Distrito
6

Aglayar Central Sch.
Cabangahan ES

AddrEss:sayre Hi-way, Purok 6, Gsisan& MalaybalayCity
T.l.fax No.: 088-314-0094; Telephone No.: 088{13-1245
Email Address: malaybalay c ty@deped.sov.ph

IS

ci

Science HS

sa

ifij

S4rtlirott,Sratipircr
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REGION X - NORTEERN MINDANAO

DIVIIIION OF MALAYBALAY CITY

2
3

4

5

Kalasungay NHS
Can-ayan -lS
Sumpong Sentral
Bukidnon NHS
Imbayao ES
Imbayao NHS
BCT ES
Barangay 9ES
Casisang NHS
Mtbly. City Central Sch

6
7

8

AVES
Casisang lntegrated Ceflr.l
Casisang SHS)

Sch.

9

Malaybalay Cty NHS

l0

San Jose ES
Busdi IS
Zamboaguita Cent.Sch
Silae NHS
Kibalabag ES

Mapayag IS
Apo Macote NHS
Bangcud Central School
Bangcud National HS
Calawag ES
Simaya IS
lsabela Ayala Gonzales ES
Linabo Central ES
SaE"ga ES
San Martin Agro Industrial HS
Lalawan NHS
Managok Central Sch
Managok National HS

Mi

l0

inNHS

Maligaya ES
St.Perer HS
St.Peter ES
Sitae ES
lndalasa ES

3.

May cash prre, sertipiko at medalya para sa mga mananalo at makakatanggap din
ng Serhpiko ng Pagkilala ang mga tagapayo ng mga maranalo. Ang mga opisyal na
pomularyo ay matatagpuan sa loob ng memo.

4.

Para sa karagdagang detalye, mangyari tumawag o mag texl sa telepono bilang
09368401920 kay Maria Concepcion S. Reyes at mahpag-ugnayan kay Ma. Luisa M. Cantillo,
SEPS ng Bureau ofCurriculurn Development o bcd.csdd.fiLpino erya @deped.gov.ph

Hinihiling ang mabilisan at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum na ito
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T.tggap.n ng OllEklor PrnBhiyon
Hulyo 22, 2O2l
MEMORANDTJM PANREHIYON
i(,q
Ble.
. s. 2021

PIXAWAGAI SA PAOLAHOK AA PAGAULAT
rO AAJ|AYSAY At UALAYiIITG TI'LA
Tagapamanihala ng m8a Sangay at Paaralan
La-trat n8 m8a Kinaulrkolan

l
BiIanS paldkiisa sa paSdiriwang nt Buw6n nt Kasaysaysn ar Buwsn ng
Wika 2021 na rnay teEang 'Filipino at mga Wikang Iktutubo se Dekolonisaq/on
ng Pag-iisip ng aga Pilipino' na aetl'leyong ilaan ang Agosco bil"ang lunsaran ng
mta pa8lrupunyagi sa kasaysayan n8 bansa at aga wika, ang Kawanihan sa
Paglinang ng Xurikulum o Bureau of Curiculum Development, katuwang arg
Kawarihan sa Linangarl ng Pagkatuto (Bureau of LcarninS Defivery), ay
magsasagawa ng psliasahan ss pagsulat n8 sanaysay at pagsnlat ng rnalayang
tul,a.
2

Nilalayon ng paligsshan8 ito ang sumusunod:

a. Mabi$rang psakifah an8 natatanAins kakayahan at kassrlayan ng mga
gurot mag-aaral sa pagsulat;
mabiB/an8 parangal ang m8a onhinal na akda ng mga guro't
mag-aaral sa pagsulat nE senaysay at malayang tula;
c. Makita ang bias nE kurikulum sa pagtuturo at pagketuro ng wika
d. MapaiAtint ahg pagSamit ng wikang Elipino sa pamamagitan ng
pagpapaunlad ng mga akdan8 pampanitikan; at
e. MakapanSalap ng Ega akda na magegamit bilang supplemental na mga

b. Mapili at

basahin.

3.

tGlal<ip nA Mcmorandum na ito ang mga dokumento sa naturang 8awaifl.

4.

Inaasahan ang daStian at Elalawakang PagPaPalaganaP sa MemorEnduE
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BCD-CSDD-o-2021-2483
MEMORANDUM

DM-OUCt-2027-42
PARA SA

Minisho, Ministeryo ng Batayan, Mas Mataas at
Teknikal na Edukasyon ng BARMM
Panrehiyong Direktor
Tagapamanihalang Pansangay ng mga Paaralan
Tagapamuno/Punongguro ng mga Paaralan
lba pang Kinauukulan

MULA KAY

DI

M. SAN ANTONIO
Pan
ng Kalihim
Kurikulum at Pagtutu

;il

PAI(SA

PANAWAGAN SA PAG[.A.HOKSA PAGSULAT NG SANAYSAY AT
PAGSULAT NG MAUIYANG TULA

PETSA

16 Hulyo 2021

1.

Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan at Buwan ng Wika 2021 na
may temanl Filipino ot mgo Wikong Katutubo so Dekolonisosyon ng Pag-iisip ng mgo
Pillpino na naglalayong ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa
kasaysayan ng bansa at mga wika, ang Kawanlhan sa Paglinang ng Kurikulum o
Bureou of Curriculum Development katuwang ang Kawanihan sa Linangan ng
Pagkatfio (Bureau of Leoning Delivery) ay magsasagawa ng paligsahan sa pagsulat
ng sanaysay al pagsulat ng malayang tula.

2.

Nilalayon ng paligsahang ito na:
a) mabiryang pagkilala ang natatangin8 kakayahan at kasanayan ng mga guro'r
mag-aaral sa pagsulat;
b) mapili at mabigyang parangal ang mga orihinal na akda ng mga guro't magaaral sa pagsulat ng sanaysay at malayang tula;
c) makira ang bisa ng kurikulum sa pagtuturo at pagkatuto ng wika
d) mapargting ang paggamit ng wikang Filipino sa pamamagitan ng
pagpapaunlad ng mga akdang pampanitikani at
e] makapangalap ng mga akda na magagamit bilang supplemental na mga
babasahin.
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PorEulrryo Ba P.tlahol ag Guro
PERIIOI|AL NA IUFORIIASYOIT AT PAOTATAI.AGA I{O MGA KARAPATAN
PANGALAN
SAG ISAG.PAN

Edad at Petra

U

LATIPEIV NAMT

Kasafian:__

nt Kapanganalan

Xatayuang Srbil

LuEar ng Kapanganakan

Telepono:_

Mobile._

Email
Paaaalan

Adres ng Paaralan
Purok at SanBay
Rehiyon

Antas/Baitang na Tinuturuan
Posisyon/Designasyon

Pan8alan nE Punongguro/school Head
Telepono ng Paaralan o ng PunonBguro/School Head

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I5INUMETENG LAHOX

_

Sanaysay

I

Tula

I

I
I
I Pa
matat
I
I
I

I

I

I
I
I

I

I
I
I
I

I
I Bilang ng Salita/Taludtod
I
I
I

I
I
I

Matapat akong nanunumpa sa ngalan ng aking dangal na arlg aking isinumiteng
_ sanaysay tula ay orihinal kong akda/likha at hindi tinulad mula sa
- na akda/Iikha ng ibang tao. Ganap kong nababatid ang
alinmang umiiral
kahihinatnan at kaparusahan na maaaring ipalaw sa al(in kung ang materyal
na ito ay mapatutunayang plogiorized, kinopya o tinulad, o lumabag sa copyright
ng orihinal na may-al<da alinsunod sa umiiral na mga batas, mga alituntunin at
1
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X?t li. ol alc DlrliBrl.t
Drpartment ot G[urstion
PUI|OTG TAIIGGAPAII

XAVAIIIIIAII SA PAGLIXA]IG I{G KURIXUU'M

regulasyon. Dahil dito ay nilalagdaan ko maging ng nakatataas sa akin ang
pormolaryong ito sa paglahok bilang patotoo sa kawastuhan at katotohanan ng
lahat ng impormasyong nakasaad dito.
Idinedeklara ko na nabasa at sinang-a]runan ko ang lahat ng mga alituntunin
ng Pahgsahan. Sa pamamagitan nito ay ipinagka-haloob ko sa Kagawaran ng
Edukasyon ang eksklusibong ka-rapatan upang magamit a,],g copVright at ltta
pang mga karapatan sa intelektuwal na pagmamay-ari kabilang ang storage,
deiuation, atpafiamahagi sa kondisyon na ako ay mananatiling nakatala bilang
pangunahing mayLikha ng akda.
Nilagdaan ngayong

ika--

ng

2021

Pangalan at Lagda ng Kalahok

Pinatutunayan ni

Pangalan at Lagda ng Punongguro/School Head

2
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Curdculum Standads Deyelopment OMsion

PORMULARYO NG PAHINTULOT NG MAGULANG

Pinatutunayan nilo na binibigyan ko ng pahintulot ang aking anak na si

na

sumalisa Patimpalak sa Pagsulat ng Sanaysay/Tula ng Kawanihan sa Paglinang ng Kurikulum o
Bur6au of Cuniculum Developmenl

.

Nakalmbag na pangalan at lagda ng magulang o legal na
tagapengalaga

Petsa ng Pagsumite

3'd Floor,

Bo.rfaco Buildiot, OepEd Cohplex, MeralcoAvenue, PasigCity 1600
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pormolaiyong ilo sa paglahok bilant patotoo sa kawastuhan at katotohanan nB
lahat ng impormasyong nakasaad dito.
Idinedeklara ko na nabasa at sinang-ajrunan ko an8 lahat ng mga alituntunrn
ng Pa-ligsahan. Sa pamamagitan nito ay ipinagkakaloob ko sa Kagawaran ng
Edukasyon ang eksklusibong karapatan upang magamit ar\g copAight at iba
pang mga karapatan sa intelektuwal na pagmamay-an kdbila.[E ang storcge,
d.eiuation, al pamamahagi sa kondisyon oa ako ay mananatiliog nakatala bilang
pangunahing maylikha ng akda.

Nilagdaai ngayong

ika--

ng

, 2021

Pangalan at Lagda ng Kalahok

Pinatutunayan nina

Pangalan at Lagda ng Tagapayo

Pangalan at Lagda ng Punongguro/ School Head
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PosEuhryo 8. Pr,lahok ag Mag-.at.l
PERSOTIAL NA IIIPORUASYOIY AT PAGTAT.IL.AOA NG MGA KAR.APATAN

PANGALAN
SAGISAG.PANULAT/PEN

N'MEI

Edad at Petsa ng Kapanganakan

Kasarian

Lutar n8 xapanganakan
J

Telepono

Mohle

Email

Paaralan

Adres ng Paaralan
Purok at Sangayl
Rehiyon

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tula

_

Dibisyon

I

I
I
I Pamatat:
I
I
I

Pangalan ng Guro sa Filipino
Pan8alan ng Punontguro
Telepono ng Paaralan o nt PunongBuro

ISINUMETE G LAHOX

I

Antai/Baitang lTP. 2020-2021)l

I

I
I BilenS ng Salitafi aludtod
I
I

Matapat akong nanunumpa sa ngalan ng aking dangal na ang _ sanaysay _
tula na aking isinumite ay orihinal kong akda/likha at hindi tinulad mula sa
alinmang umiiral na akda/likha ng ibang tao. Ganap kong nababatid ang
kahihinatnan kung ang materyal na ito ay mapapatunay^t1g plagidri2ed,
kinopya o tinulad, o Iumabag sa copyright ng orihinal na may-akda alinsunod sa
umiiral na mga batas, mga alituntunin at regulasyon. Dahil dito ay nilalagdaan
ko maBing ng aling guro na aking Tagapayo at ng aklng Punongguro ang

r.ff;
al'sbli.

ot

rtx SbitiEir.r
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3.

Kaugnay nito, inaanyayahan ng BCD ang lahat ng mga kwalipikadong guro'lt mag-aaral

na iumahok sa paligsahan. Bukas ang timpalak sa apat na dibrsyon mula sa mga
pampublikong paaralan taong panuruan 2020-2021:
Baitang
[ElementaryaJ
Baitang
0unior High School)
(Senior HiEh School)
Baitang
Mga guro na nagtuturo ng Filipino

4-6
7-10
11-12

4.

Hindi maaaring lumahok ang sinumang nakapaglathala na ng akdang may parehong
paksa o nagwagi na sa anumanB paligsahan sa pagsulat tulad sa KWF at iba pang
kinikilalang mga patimpalak sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan.

5.

AnB mga kalahok ay kinakailangang may octive

6,

Para sa Baitang 4-6, maaaring gamitjn an\emoil accountngmagulang, kapamilya o di
keye'y emoil occountng tagapayo na siyang gagabay sa mag-aaral sa paglahok.

7.

lsan8 [1) katertorya lamant (tula o sanaysay) ang maaaring salihan ng kalahok at
isang (l) entri lamang drn ant maaarinB ipasa.

L

Ang entring ipapasa ay nasa wikang Filipino, kailangang orihinal ang akda, hindi pa
nailalathala at hindiisang salin mula sa ibangwika.

9.

Ang mga kalahok ay kailangang maghanda ng mga sumusunod:
a) Kopya ng kompiyuterisadong lahok o entri
Isang MS word format
Gamit ang font na Anal 12 pt
Double spaced para sa pagsulat ng sanaysay at single spaced para sa
pagsulat ng malayang tula sa A4 size (bond paper)
May palugit na isang [1J pulgada sa itaas, ibaba, at gilid.

enail account na mapagdadalhan ng
konpirmasyon kung sakaling ang ipinasang lahok o entri ay pasado sa mga kahingran
at maisasama sa pinal na paghuhusga ng mga hurado.

.
.
.
.

b)

Sagisag'panulat (pen name) lamahg ang gagamitin at hindi pinahihintulutang
gumamit ng anumang pahiwatig ng tunay na pangalan ang mga kalahok sa
ipapasang entri.

cJ

Kasama ng

entri na ipapasa ang mga sumusunod na kahingian na naka-pdf

(1) Pormularyo ng pahintulot ng magulang o tagapangalaga
orptd (ootlo!, I.roko Av.i!., to!g (ilf , Phrliptner
Dtr.o trr.. 163?) 863!-r?02/86tr'alrd Ior: (trr) 0631 J0tl
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Ipara sa mga mag.aaral);

[2) Pormularvo sa Paslahok ns Mas-aaral
Pormularvo sa Paglahok ne curo:
(3) curri(u1urn vitae at bionote (para sa mga guro);
[4) 2x2 retrato ng kalahok (recent at naka-ipeg format)j at
[5) kopya ng balidong lD o Certilicote oJ Enrol/mert para sa mga
mal- eeral tn o ko p df fo rm a t)
-

10. Ang mga soft copy na dokumento at
sa bawat dibisyo[:

at

Baitan 4-6
Baitang 7-10
BaiEng 1l-12
I Mga Guro na nagtuturo
ng Filipino

link

B
C

httDs: //bit.lv/BCD-BNW-Sanaysav-Dib-D

D

Dibi

Tula

sa nakatalagang

Link

Dibis

Baitang 4-6
Baitan 7 -L0
Baitan 11.t2
Mga Guro na nagtuturo
n Fili ino
P

entri ay kailangang ipaloob

Link

n

B

L c
D

i

llesl&luulcD-8xld-Tula:DiE-c
https: //biLlv /BCD-BNW-Tula-Dib-D

ll.Tatanggapinangunangrsandaang[100)entrihan8gangl0Agosto,5nhngunitkung
haabot na ang inaasahang bilang bago ang iunalagang deodlire, awtomatiko nang
isasara ang submission link para sa paghinto ng pagtanggap ng mga lahok.

entri ay susuriin batay sa pagsunod sa kahingian. Ang mga entri na kulang
ang dokumento at hindi nakasunod sa hinihinging pamantayan ay hindi na
mapabibilarg sa opisyalna listahan nt mga lahoko entn.

12. Lahat ng

13.Ang iba pang mekaniks at pamantayan sa pagpih ng mananalon8

lahok

ay

nakapaloob sa LAKIP Blg.1
14. Ang mga mananalong kalahok ay gagantimpalan ng mga sumusunod:

Unang Sandmpala - PHP10, 000.00, sertipiko, at medalya Girto)
Pangalawang gantimpala - PHP7,500.00, sertipiko, at rnedalya (pilak)
Pangatlong gantlmpala - PHPs,OOO.OO, sertlpiko, at medalya (tanso)

'MakataLanggap dln ng SerUprko ng Pagkilala ang mga Tagapayo ng mga mananalo*
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mta mananalong entri at kalahok sa huling linggo nE Agosto 2021
pamama8tan ng FB Page ng DepEd Philippines.

15. Ihahayag ang

sa

16. Ang pasiya ng Lupon ng lnampalan ay pinal at hindr na mababago

o.ptd

Ang sinumang mapatunayang gumawa ng isang pandadaya ay hindi palalagpasin.
Kakanselahin ng Kawanihan sa Paglihang ng Kurikulum o Bureau of Curriculum
Development ang ipinagwaging entrt.

18.

Pira sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Ma. Luisa M, Cantillo,
Senior Education Program Specialist ng Bureau of Curriculum Development Curriculum Standards Development Division (BCD-CSDD), ikatlong palapag, Gusali ng
Bonifacio, Kagawaran ng Edukasyon Central Office, Deped Complex, Meralco Avenue,
Pasig crty o sa Erya ng Filipiho sa sulatrohiko na bcd.csdd.filipinoerya@deped.gov.ph

19,

Hinihiling ang maagap na pagpapalaganap ng Memorandum na ito
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BCD-CSDD.O-2021,2483
LAKIP BLG. 1

PATNUBAY SA PALIGSAHAN SA PAGSUUTT NG SANAYSAYAT MAIIIYANG TUI.A
PARA SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA 2021

Pagsulat ng SaDaysay

A. Mekanlks

1.

pagsulat n8 sanajrsay, dapat maiugnay ng mga kalahok ang mga
paksang napili ayoh sa kanilanE dibisyon:
Sa

n

Dibis

Bartang 4-6

Baitang 7-10
Baitang 11-12
Guro sa Filipino

Paksa
Ang aking Karanasan sa Pagtutulungan ng aming
Pamayanan
Ang Gampanin ng Wikang Filipino sa Maayos na
!qg\9!4unawaan ng Magkakalayong Pulo
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa ak,ng PagkaPilipino
Mula Kolonyalismo, Tungo sa Nasyonalismo: Papel ng
Wikang Pambansa at mBa KatutubonB Wika sa
Pagbabagong-Oryentasyon ng Bansa

2. Ang mga entri sa bawat drbisyon ay kinakailangang magtaglay ng mga
sumusunod na bilang ng mga salita:

Baitang4-5 (Elernentary)

400-500 na salita

Baitang 7-10 (Junror HiBh School)

500-600 na salita
700-800 na salita

Baitang 11- 12 (Senior High
schoo
Mga Guro sa Filipino
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B.

Pamantayan
PAGSULAT NG SANAYSAY

Nilalaman at
Ka ugnayan sa Paksa

kaangkupan at kabuluhan
ng isinasaad

3OVo

Organisasyor

i kaisahan ng diwa at daloy
na tala
orihinalidad,
alikhain
wastong pagbaybay,
gramatika, al bantas

3lo/o

iEstilo
Mekaniks

7Oo/o

100%

Kabuoan

Il.

3Oo/o

Pagsulat ng Malayang Tula

A. Mekaniks

1.

pagsulat ng malayang tula, dapat maiugnay ng mga kalahok ang mga
paksanB napili ayon sa kanilang dibisyon:
Sa

n
Baitang 4-6

Dibis

BaitanB 7-10

Baita
11-72
Guro sa Filipino

Paksa
Ang Pangangalaga ko sa akrng Sarili at sa aking
Komunidad
AnE Papel ng Pakikipagtalastasan sa Panahon ng
Iso
n
Fili ino bilan Wika n P
llom
Dekolonlsasyong Pangwika sa Gitna at sa Kabila ng
Globalis

2. Ang mga entri sa bawat dibisyon ay kinakailangang magtaglay ng mga
sumusunod na bilang ng mta taludtod:

Baitang4-6 [Elementary]

iB-12 raludtod

Baitang 7-10 (lunior Hrgh School)

12-20 taludtod

Baitang 11-12 [Senior High

12-20 taludtod

School
Mtsd Cu' o sa

Filipino

15-2O taludtod
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B. Pamantayan

Kaslningan
Gamit ng Wika

Kautnayan sa Tema

PAGSUUIT NG MALAYANG TUUI
kaanBkupan at kabuluhan
isinasaad
anyo,es tilo, at
malikhain
wastong pagbaybay,
gramatika, bantas,
at mabisang gamit ng rhga
salita

I(abuoan

D!tU rdrtl.r, x.afto Avr!., tu!,! (iry,PhiIpriin

0 ntt'n!

(6341d33 7202r'!6X7.alrdIor'(a321i03l_r057

I'n.itou(i@i.r.d.sovd/diord.dd!!irrr.fl.@d.!.d!.vphv.brl.,"vd.o!dmY!i

4Oo/o

300/r

300k

lOOo/o

