
Republic of the Philippines
DepartmentofEducation
Reaton VII, Central Visayas
DIVISION 0F CEBU PROVINCII
Sudlon3 Latug, Cebu City
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Hunyo 13, 2018

ULIRANG GURO SA FILIPINO 2018 NG KOMISYON SA WI]ECANG FHjlpIN0

To :      Assistant superintendents
CID/SGOD Chiefs
Education Program Supervisors
Public Schools District Supervisors
Public Elementary and Secondary School Heads

1.        Kalakip ay liham mula kay G.  Vri.gflio  s.  Almario, National Artist, Tagapangulo ng
KomisyonngWikangFilipinonag-anyayasapagtatangkilikatpakikiisasapagtatagnyodng
gawad  "Ulirang Guro sa Filipino 2018" na may petsang Abril 24, 2018.

2.         Ito ay jsa sa mga taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa wihang Filipino sa
mga natatanging guro sa iba't-ibang disiplina na gumagamit ng Filipino bilang midyun ng
pagtuturo  gayon  din  sa  nagpamalas  ng husay at inisyatiba  sa pagpapalaganap  ng  wikang
Fifipino sa bawat rehiyon at/o probinsiya sa buong bansa.

3.         Hindrikayat   ang   mga   superhisor   ng   bawat   distrito   na   magsusumite   ng   mga
rckomendaeyon ng mga gurong nararapat in mapaparangalan at madging modelo  sa mga
mamanayangFilipinosapagtangkilikngpambansangwikaatkulturasakanilangkomunjdad.

4.         Kalakip din ngHlam na ito angDepEd Memorandum #015, s. 2018 para sa gawad
Ulirang Guro sa Filipino, pormularyo sa paglahck at template para sa CV.

5.         Para samga karagdagang katanungan hinggil sa gawad, maaaring koutakin si.. Gng.
Remedios P. Vasquez sa (02) 243-9855 at 09420434031 o mag-email sa address na ito -

kwfssg@gmail.com.

6.         Anghuling arawngpagsusumite ngmga nominasyon/aplikasyon ay sa Hulyo 6, 2018.

7.         Hinihiling ang malawckangpagpapalaganap sa memorandum na ito.
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24 Abril 2018

Republika ng Filipinas
Tanggapan ng Pangulo

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

RHEA MAR A. ANGTUD
Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan
Dibisyon ng Cebu, Kagawaran ng Edukasyon
BAEX Bldg.  Capitol,  Lungsod Cebu

Mahal na Tagapamaniha!a Angtud:

Magalang   naming hinihiling ang inyong tangkilik at pakikiisa sa pagtataguyod ng gawad
Ulirang Guro sa Filipino 2018 sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga nominasyon
mula sa inyong distrito/dibisyon para sa  gawad na ito.

Ang Ulirang auro sa F-ilipino ay isa sa taunang gawad na ibinibigay ng Komisyon sa
Wikang  Fi[ipjno  sa  mga  natatanging  guro  sa  iba't  ibang  disiplina  na  gumagamjt  ng
Filipino bilang midyum  ng  pagtuturo gayon  din sa nagpamalas ng husay at inisyatiba sa
pagpapalaganap ng wjkang Filipino sa bawat rehiyon at/o probinsiya sa buong bansa.

Lgyunin ng gawad na j{Q na maipagparangalan ang mga guro na gumagamit ng Filipino
sa   kanilang   pagtuturo   upahg   ina8iFIg   modelo   §a   inga   mainainayan§   Filipino   sa
pagtangkilik ng pambansang wika at kultura sa kanilang komunidad.

Hinihiling po namin ang  inyong panghihikayat pa sa mga guro na lumahok sa gawad  na
ito at pagpapakalat pa ng impormasyon hinggil dito sa inyong distrito/dibisyon.

Kalakip  ng  liham  na  ito  ang  DepEd  Memorandum  para  sa  gawad  Ulirang  Guro  sa
Filipino,  pormularyo ng paglahok, at template para sa CV.

Maaari   po  ninyong   kontakin  si  Gng.   Remedios  P.  Vasquez  para  sa  inyong   mga
Rat.anungan    ?t   pagli]inaw   sa    (02)    243-9855   at   09420434031    a    mag-email    sa
kwfssg@gmajl.com.

Sumasainyo,

VY#G#js#Rlo.NationalArfistMARIO,  National Artist

E  Gusali.ng Watson,1610 Kalye Jose P. Laurel,1005 San MigueJ, MaynHa
a  (02) 736-2519 -SEN, 736-2525 -SPP, 516-0326 -Telefax

EE  www.kwf.gov.ph     komfil@{c`h/i,gov.ph

Tagapangulo
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MEMORANDUM PANGKAGAWARAN
BIB.     0|5                        ,  s.2ol8

06 F[B  2¢j8

ULIRANG.Gt7ROsAFILrmo2OaeNGHqursEroN§A`iprlHANGFzrmgivo

Sa mga:   Dircktor ng Kawanihan
Direktor ng Panrehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralac `
Punpngguro ng mga Paaralang Pampub]ike at

Panpribadong Elemen{arya at Sckundarya

1.       &g Komisyon sa.Wjkang Filipfro.(KWF) ay magtatampck ng unmng auto aa F#ipiro
2018 alinsunod sa pagdiriwang ng Buwan ng Witang Pambansa.

i:o:futn¥agd:f:i;t%i:i;gijoi:g::a;nigiliii¥%fu:;ti;iiiisbii,:inigafpgiijiEg:!aa;fnii:iif;a=gig!iii
•,,..,    `.-.I.`.'         `..                       ,

3.       Ang timpalalc ay bukas sa lahat ng gurong nagfuturo ng wikang Filipino bilang midyurn
sa pagtuturo §a .mga pampub]iko at. pampribadong paaralang elcmentarya at sckundarya,
maliban sa mga kawan{ ng KWF at mga direk{or ng Sentro ng Wika at Kutfura`(SWK),   at sa
kanilang mBa kaanak hanggariB ikafawang digri (degree).     ,

4.       Ang -mapipiling u]irang Guro sa.Fit,ipino ay makatatanggap ng medalya`atkatibayan ng
pagkileda lnula sa KWF.

5.       Kalakip nito angrfuntunin sapagTEchok at pagpni ngnga ulirang Gurq sa "ipino 2018.

6.      Pan sa iba pang dctalye at inpormaayon, maaaring makipag-ugnayan sa Homtryon ca
W!ha.tig Filipino |REF), 27F C±usalingwatson,  1610 J.P. Rizal Street, San Miguel, Maynila §a   `
telapono  blg.  (02}  248-,9855  a mag-emall  sa  kwfs,Sig§©gmail.com,. o  kamril@lmrf.gov.ph,  o §a
website; www. kwf. gop. ph.

7.       Hinihiling ang mahili§ na pagpapalaganapng Memorandum na ito.

z-.
GTOLIS BRIOus

Kalinim
+*,

Kalakip: Gaya ng na§asaad
.Sanggurian:  Memorandum Pangkagawaran Big. 31, s. 2017
1lalagay sa Palagianf! Talatuntunan sa ilalim ng mga sumusunod na paksa:

CONTEST
LEARNING AREA, Fit,IPINOPf4P6-E-F

SEARCH     .
TEACHERS

Depmconpha,MerdcoAvenue.pa§igcityi6co?633-72o8/63`"228/632-i36ia`'636-4876/.637-62oglwww.deped.gov.ph



Tuntunin sa Uljrang Gurq sa Filipino 2018\,

1.  J,Bukas ang timpalak sa lahat ng   gurong  nagtuturo gamjt ang wikang  Filipino bilang midyum
ng pagtiitLiro, maliban sa mga kawani ng KWF at mga direktor ng Sentro ng Wika at Ku)tura
(SWK), at kanilang mga kaanak hangga,ng jka[awang digri (degree).

+2.    Bukod   ;a   indibidwal   na   aplikasyon,  .maaaring I magpadala   rig , nominasyon   ang ` mga
Tagapamanihala ng Paaralan, Prinsipal,,at Pangulo ng kolehiyo/unibersidad.

3.   Ang mga aplikante ay kinakailangang magtaglay ng sumusunod ha katandian:

a.    May riawak`na kaukulang lisensi}a (LET para sa nasa antas sekundarya at elementarya,
masterado 9 yLinit sa MA para sa koleliiyo), full-time at may permanenteng istatils.

b.    Nakapaglingkod  nang  tatlo  .(3)  o  higit  pang  tLaon   bilang  gurong   nagtuturo  gamit  ang
Filipino  at  kasalukuyang  nagtuturo  sa  anumang `antas  ng  edukasyon  at  may antas  ng

•'     kahusayan (perfomance rating) na hindi bababa sa Very Satisfactory sa buong panahon
+   ng paglilingkod:

'            'rf               ,

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

d.   Nakapag-ambrag sa pagpapalaganap at promosyon ng.Wikang Filipino at/o mga wika at
kultura   sa    lqrangan    ng    pagtuturo    sa   I(anilang    komunidad    sa   pamamagitan   ng
publikasyon, seminar,. pagsasanay, palihan, at ipa pang katula.d na gawain.

e.    Nanguna   s?`  pagpapahalaga   s?.   pamanang   pangwika   at   pangkultura   ng   Filipinas
kaagapay ng pagtataguyod at pagpap.aunlad sa wikang Filipino.

f.     Nakatanggab   ng` parangal   at/o   iba   pang   gawad   kaugnay  §a   kaniyang   propesyon  .
(Opsiyona').

4.    Pare sa paunang pagpili (Preliminary Judging):

4.1  Maaaring  magpasa  ang  Paaralan/dibisyon  ng  nigit  sa  isang  nominas'yon,    Ang  bawat
nominado at aplikante ay kailangang magsumite ng sumusiinod.

a.    Pormularyo ng aplikasyon (maaai'ing madownload sa websayt ng KWF); at

b,    Komprehensibong curriculum vitae.

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

I  lpadala sa email adies

kwissa@amail.com -

o sa opisina ng Ki/\/F sa adres na

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

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



Template ng Curriculum Vitae ng Aplikante sa  Ulirang Guro

I.          Personal na lmpormasyon
Pangalan: .

11.          Natamong Edukasyon
Elementarya

Pangalan ng Eskuwelahan:
Adres:

1!!.

•lv.

V.I

Ta6ng Pag-aaral:
Sekundarya

Pangalan ng Eskuwelahan:
Adres:' Ta6ng Pag-aaral:

Kolehiyo    `
Pangalan ng Eskuwelahan:
Adres:
Ta6ng Pag-aaral:
Kurso:

Kursong Bokasyonal (Opsiyona])+-I .

Lisensiya sa pa§±utasro                 f
LET/PBET
Iba pa

Karanasang Propesyonal
lnstitusyon (Pinagturuan/Pinaglingkuran):
Posisyon:
Taon ng Pagtuturo/Paglilingkod:

Mga Nagawang Pananaliksik.
Titulo/Pamagat:                                    '``^  I
Petsa:

Retratong 2x2 pulgada

Kuha sa loob ng huling
anim na buwan

Deskripsiyon ng Pananaliksik:  (  1  hanggang 3 pangungusap)

Vl.       Nagawang publifasyon (ak!at; journal, pahayagang pangkampus,
at iba pa)

Titulo/Pamagat:
Petsa ng Pagkakalathala:
Naglimbag:



I;`.:::..'iLfs..;.-.`:.``.;:.

Pangalan:

Adres:

Edad: Kasarian:

Araw ng I(apanganakan:

Wil{ang Sinasalita:  '

Te,tiono:

Katayuang Sibil:

Lugarngl(apanganakan:

Paaralang Pinagtuturuan:

Mobile:

Etnolingguwistikong Pangkat:

E-mail adres:

Uri ng paaralang pinagtuturuan (I-tsek) :     _ Publil(o            _ Pribado

Adres ng Paaralan:

Telepono ng Paaralan:

Espesyal isasyon/Asigna tura ng itinutu ro :

Baitang/Ta6ng Tinuturuan:

(I-tsek ang kahon kung taglay sumiisunod na katangian)

I May kaukulang lisensiya sa pagtuturo (LET para sa nasa antas elementarya    at
sekund?rya,   masterado  o  yunit  sa   MA  para  sa   kolehiyo),   full-time   at  may

permanenteng istatusI Karanasan sa pagtuturo: _            taon

I Antas ng kahusayan (performance rating):

I  May nagawang  mga pananaliksik.  (Isulat ang titulo sa ibaba a sa hiwalay na papel
kung hindi kasya)

HMaynagawangpublikasyon(aklat,journal,parfhayagangpangkampus,atibapa)

(lsulat  ang ti,tulo sa hiwalay na papel kung hindi kasya)

I  May naisagawang mga pagsasanay. (lsulat sa hiwalay na papel kiing hindi. kasya)

I  May dinaluhang mga pagsasanay (lsulat sa  hiwalay na papel kung hindi kasya)I May inisyatiba sa pagtataguyod sa wikang F"ipino

I May mga natanggap na parangal, gawacl, at kat.ulab


