Ulirang Guro sa Filipino 2018
Pormularyo sa Paglahok
I. Personal na Impormasyon
Pangalan: _________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Edad: _____________ Kasarian: ______________ Katayuang Sibil: ____________________
Araw ng Kapanganakan: _______________ Lugar ng Kapanganakan: __________________
Wikang Sinasalita: ______________________ Etnolingguwistikong Pangkat: ____________
Telepono: _______________ Mobile: _______________ E-mail adres: _________________
Paaralang Pinagtuturuan: _____________________________________________________
Uri ng Paaralang Pinagtuturuan (I-tsek) :

_____ Publiko

_____ Pribado

Adres ng Paaralan:___________________________________________________________
Telepono ng Paaralan: ______________ Baitang/Taóng Tinuturuan: __________________
Espesyalisasyon/Asignaturang itinuturo: _________________________________________

II. Mga Katangian ng Nominado
(I-tsek ang kahon kung taglay sumusunod na katangian)
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
Karanasan sa pagtuturo: _____ taon
Antas ng kahusayan (performance rating): _______
May nagawang mga pananaliksik. (Isulat ang titulo sa ibaba o sa hiwalay na papel
kung hindi kasya)
May nagawang publikasyon (aklat, journal, pahayagang pangkampus, at iba pa)
(Isulat ang titulo sa hiwalay na papel kung hindi kasya)
May naisagawang mga pagsasanay. (Isulat sa hiwalay na papel kung hindi kasya)
May dinaluhang mga pagsasanay (Isulat sa hiwalay na papel kung hindi kasya)
May inisyatiba sa pagtataguyod sa wikang Filipino
May mga natanggap na parangal, gawad, at katulad

III.

Sertipiko ng Pagsang-ayon

Pinatutunayan nitó na tutupad ako sa lahat ng kahingian ng gawad at may pahintulot
ako sa pagpása ng nominasyon.
Pinatutunayan din nitó na ako ay nása hustong kalagayan upang sumailalim sa
ebalwasyon ng gawad. Sa pamamagitan nitó, 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 nitó 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.
Nilagdaan ngayong __________________ sa __________________________________.
__________________________
Pangalan at Lagdâ ng Nominado
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