
Republic of the Philippines 

DEPARTMENT OF EDUCATION 

Region 2 

DIVISION OF NUEVA VIZCAYA 

Bayombong 

MEMORANDUM PANGDIBISYON 
Big. I 0 0 s. 2018 

Sa mga: 

Mula kay: 

Pandistritong Tagapamanihala ng mga Paaralan 
Punongguro ng mga Paaralang Pampubliko at 

Pampribadong Elementarya at Sekundarya 
Guro sa Filipino mula sa Paaralang Pampubliko at 

Pampribadong Elementarya at Sekundarya 

FLORDELI~OBE, PhD., CESO VI .. a/ 
OIC,Superintendente ng mga Paarala~ibisyon ng Nueva Vizcaya 

Paksa : ULIRANG GURO SA FILIPINO 2018 NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 

1. Alinsunod sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, ang Komisyon ng Wikang Filipino( KWF) 
mula sa Memorandum Pangkagawaran Big 015, s 2018, ay magtatampok ng Ulirang Guro sa Filipino 
2018. 

2. Ang Ulirang Guro ay tau nang gawad na ibinibigay ng KWF sa mga natatangi at karapat-dapat na guro 
sa Filipino sa bawat rehiyon: I. I o probinsya sa buong bansa. Ang Ulirang Guro ay kailangang 
nagpamalas ng angking husay, talino, at dedikasyon sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang 
Filipino at/0 wika at kultura sa larangan ng pagtuturo sa kanilang komunidad, at may makabuluhang 
ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura. 

3. Ang timpalak ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo ng wikang Filipino bilang midyum sa pagtuturo sa 
mga pampubliko at pampribadong paaralang elementarya at sekundarya. 

4. Ang mapipiling Ulirang Guro sa Filipino ay makatatanggap ng medalya at katibayan ng pagkilala mula 
sa KWF 

5. Kalakip nita ang Tuntunin sa Paglahok at Pagpili ng mga Ulirang Guro sa Filipino 2018. 
6. Hinihiling ang mabilis na pa~papalaganap ng Memorandum na ito. 



(Kalakip sa Memorandum Pangkagawaran Blg. 015, s. 2018) 

Tuntunin sa Ulirang Guro sa Filipino 2018 

1. Bukas ang timpalak sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino bilang midyum 
ng pagtuturo, maliban sa mga kawani ng KWF at mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura 
(SWK), at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri (degree). 

2. Bukod sa indibidwal na aplikasyon, maaaring magpadala ng nominasyon ang mga 
Tagapamanihala ng Paaralan, Prinsipal, at Pangulo ng kolehiyo/unibersidad. 

3. Ang mga aplikante ay kinakailangang magtaglay ng sumusunod na katangian: 

a. May hawak na kaukulang lisensiya (LET para sa nasa antas sekundarya at elementarya, 
masterado o yunit sa MA para sa kolehiyo) , full-time at may permanenteng istatus. 

b. Nakapaglingkod nang tatlo (3) o higit pang taon bilang gurong nagtuturo gamit ang 
Filipino at kasalukuyang nagtuturo sa anumang antas ng edukasyon at may antas ng 
kahusayan (performance rating) na hindi bababa sa Very Satisfactory sa buong panahon 
ng paglilingkod. 

c. May makabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkultura ng rehiyon. 
(Bibigyan ng malaking puntos ang mga nagawang saliksik) . 

d. Nakapag-ambag sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filipino at/o mga wika at 
kultura sa larangan ng pagtuturo sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng 
publikasyon, seminar, pagsasanay, palihan, at iba pang katulad na gawain. 

e. Nanguna sa pagpapahalaga sa pamanang pangwika at pangkultura ng Filipinas 
kaagapay ng pagtataguyod at pagpapaunlad sa wikang Filipino. 

f. Nakatanggap ng parangal at/o iba pang gawad kaugnay sa kaniyang propesyon 
(opsiyonal). 

4. Para sa Paunang Pagpili (Preliminary Judging): 

4.1 Maaaring magpasa ang paaralan/dibisyon ng higit sa isang nominasyon. Ang bawat 
nominado at aplikante ay kailangang magsumite ng sumusunod. 

a. Pormularyo ng aplikasyon (maaaring madownload sa websayt ng KWF); at 

b. Komprehensibong Curriculum Vitae. 

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

lpadala sa email adres 

kwfssg@gmail.com 

o sa opisina ng KWF sa adres na 

Lupon sa Ulirang Guro 2018 
Komisyon sa Wikang Filipino 
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel 
1005 San Miguel, Maynila 

o sa pinakamalapit na Sentro ng Wika at Kultura (SWK) sa inyong Iugar. 



I. PERSONAL NA IMPORMASYON 

Pangalan: ______________________________________________________ __ 

Adres: _______________________________________________________ ___ 

Edad: -------- Kasarian: ----------- Katayuang Sibil: ---------------

Araw ng Kapanganakan: --------- Lugar ng Kapanganakan: -------

Wikang Sinasalita: Etnolingguwistikong Pangkat: ------

Teilpono: -"---------Mobile: _________ -_E-mail adres: --------

Paaralang Pinagtuturuan: -----------------------

Uri ng Paaralang Pinagtuturuan (1-tsek) : Publiko Pribado 

Adres ng Paaralan: _________________________________ _ 

Telepono ng Paaralan: -------- Baitang/Ta6ng Tinuturuan: --------

Espesyalisasyon/ Asignaturang itinuturo: --------------------

II. MGA KATANGIAN NG NOMINADO 

(1-tsek ang kahon kung taglay sumusunod na katangian) 

0 May kaukulang lisensiya sa pagtuturo (LET para sa nasa antas elementarya at 

sekundarya, masterado o yunit sa MA para sa kolehiyo), full-time at may 

permanenteng istatus 

0 Karanasan sa pagtuturo: __ taon 

D Antas ng kahusayan {performance rating): __ __ 

D May nagawang mga pananaliksik. {lsulat ang titulo sa ibaba o sa hiwalay na papel 

kung hindi kasya) 

0 May nagawang publikasyon (aklat, journal, pahayagang pangkampus. at iba pa) 

(lsulat ang titulo sa hiwalay na papel kung hindi kasya) 

0 May naisagawang mga pagsasanay. (lsulat sa hiwalay na papel kung hindi kasya) 

0 May dinaluhang mga pagsasanay (lsulat sa hiwalay na papel kung hindi kasya) 

D May inisyatiba sa pagtataguyod sa wikang Filipino 

0 May mga natanggap na parangal, gawad, at katulad 

\ 



Ill. SERTIPIKO NG PAGSANG-AYON 

Pinatutunayan nit6 na tutupad ako sa lahat ng kahingian ng gawad at may pahintulot 
ako sa pagpasa ng nominasyon. 

Pinatutunayan din nit6 na ako ay nasa hustong kalagayan upang sumailalim sa 
ebalwasyon ng gawad. Sa pamamagitan nit6, tinatanggalan ko ng responsabilidad at 
pananagutan ang Komisyon sa Wikang Filipino at Sentro ng Wika at Kultura mula sa mga 
anomalya at lisya na maaaring magmula sa aking paglahok. 

Pinagtitibay nit6 ang kawastuan at katotohanan ng lahat ng impormasyong nakasaad sa 
pormularyong ito. Batid ko ang posibilidad ng diskalipikasyon kapag nakatuklas ng 
palsipikasyon sa mga isinumiteng papeles. 

~ilagdaan ngayong ________ sa---------------

Pangalan at Lagda ng Nominado 

KOMISYON SA WIKANG FIUPINO 
~ 2/F Watson Building, 1610 JP Laurel Street, San Miguel, 1005 Maynila 
• (02) 736.2525/24; 736.2519; 734.5547; 736.3830; 733. 7260; 516.0326 

Q www.kwf.gov.ph komfil.gov@gmail.com 



Template ng Curriculum Vitae ng Aplikante sa Ulirang Guro 

I. 

II. 

Personal na lmpormasyon 
Pangalan: 

Natamong Edukasyon 
Elementarya 

Pangalan ng Eskuwelahan: 
Ad res: 
T a6ng Pag-aaral: 

Sekundarya 
Pangalan ng Eskuwelahan: 
Ad res: 
Ta6ng Pag-aaral: 

Kotehiyo 
--·-- ------:-·-'- Pangalan ng Esl<uwerahan: ~ 

Ill. 

Adres: 
T a6ng Pag-aaral: 
Kurso: 

Kursong Bokasyonal (Opsiyonal) 

Ll·sensa·y~ s~ a ............. ,.. 
g g l Q~t.Ut.UlV 

LET/PBET 
lba pa 

IV. Karanasang Propesyonal 
I nstitusyon ( Pinagturuan/Pinagli ngkuran): 
Posisyon: 
T a on ng Pagtuturo/Paglilingkod: 

V. Mga Nagawang Pananaliksik 
Titulo/Pamagat: 
Petsa: 

Retratong 2x2 pulgada 

Kuha sa loeb ng huling 
anim na buwan 

Deskripsiyon ng Pananaliksik: ( 1 hanggang 3 pangungusap) 

VI. Nagawang Publikasyon (aklat, journal, pahayagang pangkampus, 
at iba pa) 

Titulo/Pamagat: 
Petsa ng Pagkakalathala: 
Naglimbag: 



Template ng Curriculum Vitae ng Aplikante sa Ulirang Guro 

VII. Mga Naisagawang Pagsasanay 
Gampanin: 
Pamagat ng Pagsasanay: 
Saan ginanap ang Pagsasanay: 
Petsa ng Pagsasanay: 

Halimbawa: 
Kasapi ng Sekretaryat 
Teachers: Molding Future Generations 
Manila Hotel, Ermita, Manila 
13 Enero 2013 

VIII. Mga Dinaluhang Pagsasanay 
Pamagat ng Pagsasanay: 

IX. 

Taon ng Pagsasanay: 
lnstitusyon/Organisasyong Tagapagtaguyod Pagsasanay: 
.Lugar ng Pagsasanay: 

Mga Naisagawang Programa, Proyekto, at iba pa para sa Pagtataguyod 
ng Filipino 

Pamagat ng Programa/Proyekto: 
Petsa: (kailan isinagawa) 

X. Organisasyong Kinabibilangan 
Pangalan ng Organisasyon: 
Gampanin: 
Taon bilang kasapi/miyembro: 

\ 


