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fiTEHOEANtrUM F&ilSASGAY
Blg. BB." s. ?81?

PEHSEilGEY HA PAGPILI N6 U*.TATAI{GII,IG GUEfi SA
FILIFIFJO S'A fifigTA$ ELE*IEFTTAEYA TP ZO{3-rTH3

Sa mg*: T*gam*sirl Pansangayl Fampurok
Funa n$ m{tfi Pa*ralang Elementarya

1- ,esg Tanggfipsns Pe*sangay ng tlepEd Bulacan ay r*sgdarass ng pagpili nS
Pa*sangay ila N*tatanging Gur* $a Filipino, sntas Elementarya p*ta sa taong
pampaarfilan ?S12-?fi1X.

A- Layunin ng paligsahan ang ft?ga sumusuncd-

x. ma;:ataas ang antas ng paltitrisanglrot at tqomitment ng mga guro sa
Fagtuturo upang maFaunlad ang pagl+.atutr ilg mga msgiaaral.

i:. mapahaiagahan af mabigyang pagkilala arg mga nafatanging gurs sfr
Filipir* sa afites eJemenfarya fits nagpapamalss tgtkahusayan sa
pag:tuturo at may malaking naitutulong sa matagumBay na implementasyon
ng ffiga gau,ain, prfigranla at pruy*l{o sa Filiptno

3. ldar**s ang pagpiti ss natatanging guo sa mga Eumusuncd na petsa:

ErrtcaI fu(du

Pamputalt
F*ng Ellff$
Fansangay

Setyemhr* 14, e01?
Setyenrhre Zl, 2fi17.
i-;,Hubre *-12. WiZ

4- Ang baurat purah ay pipili ng isang iI) kalahok na ipanlalaban sa ESDIS leyel.
Buhat sa ril$a kalahalq ng hffwat purCIE ay pipiliin ng EDDIS Evaluation Team na
Pamilmilnufin ng Tagnpangrulo ng bawai EtlBI$ ang dalaumng {?} pinakamahusay na
$urs &a uragiqing "Fi$elists" sa Diuisi*n i-euel.

5. Sng pangalan ng *tga 'tln*lists" lEalakip ang mga lraukulang pap+tes ay rlaBat
isunr*t* sa Tanggapffng Fansangay sfi r: bago Oktubre S, I0{3. AnS pakrtang turo ng
nrlta italahok ay isasagam mula Okiuhre $ han$$ang *idubre l?, ISlf.

Ll. $* Ilivision l-*vel. t*tlong {3} *angcn_qilnang halahsk ang pipiliin batay sa Elgit
parnantayan sa pagpili. Tatangliap din nS gantirnpala at sertipiko ang lahat ng "tinalisti,i

?. f,ng gugulin sa timpalak tulad ng tr*nsp+rtasycn, hcnorarium ng Tnga ebahieytar,
-**r-tt:rrE* st salaFtng gantimf-rala pfiffi sa mga ffiagwawagi sa Diuision Leve{ ay
tnafigltsg*ling sa Farialawiganq SEF na sasailaiim sa kaukulang parnantayan sa
;;*glutuos at pag-aawlit.

",3. ftlass. lnF,l*syur Blg. 1 ang mga tuntunin at pam*ntayafi sa pagpili.

g. Hinihilittg ang mala,*ralcang pagpapataganafl at pakikiisa ng mga kinauukrlaft sa
Frlemcrandum na ito. -/ -

.[)t^J



Inklosyur Blg. 1 sa Mern*. P*nsangay Blg. *fi, s I0IZ

1.

3.,

ffiga Tuntunin at Pamantayan sa
Fagpiti ng Hatatanging Guro m Filipino

AnS Paligsahan ay hukas sa lahat ng rnga gurs sa Filipino sa antas elen:entary.

flaprep.at Ia srlrat may perfarmance rating na l/ery satisfadarf pataas sa
ioob ng tatlang {3}taon.

furg ba'rat ksndidleto ay bitrigyan ng puntos sa mga sumusunod na aytem.
rt
-_I

3.1 Fersanalidad at pag-uugali

3-? Mga natapos na pagaaral

3-3 Mga natatanging nagflwa

3.-:.1 Bemsnstation Teacf,.er sa
loob ng 3 taon

3.3.? Flagsagawa ng seminar -

3.3.3 Eesourc* Spealrerl Facilitalor

3.3.4 Nagpahita ng inobasyon
sa pagtuturo

3-3-5 Gumaura ug ttagamitang
Fampagtuturo

3.3.6 tlatanggapna ltarangatan

3.4 Teaching performance (huling 3 taon)

3.5 Prufessianal Development I Seminar
na drnaluhan sa Filipinr

3.S ,&l$ttral na pakitang turo at
Pagsusullt ng rnga magh.aaral -
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