
Republic of the Philippines
Department of Educaiion

Region IV-A CALABARZON
CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO

ADvtSORy yg.4/a ZMs
ln compliance with the DepEd Advisory No. 309, s. 2017 and in re$ponse to the

conespondence of KAPISANAN NG MGA SUPERBISOR AT GURO SA FILIPINO (KASUGFIL)
dated December 22, 2A17, this advisory is issued for the information of Filipino Supervisors,

School Heads, Filipino Teachers of Elementary and Secondary Public and Private Schcols, and

1sffifr:ffiffi'

INVITATIONAL ATTE]IIDAHCE TO THE KAPISAHAN NG [fiGA $UPERBISOR
AT GURO SA FTUPIHO (KA$UGUFTL)

This office invites all interested concerns from both public and private elementary and
secondary schools to attend the "IKASIYAM NA PAMBANSANG KONGRESO SA WIKA AT
PANITIKANG FILIPNO PARA SA MGA PAARALANG PUBLIKO AT PRIBADO SA ANTAS
NG ELEMENTARYA, SEKONDARYA AT TERSIARYA" on Aprit 18-21,2018 at ECHOTECH,
Sudlon, Lahug, Cebu City.

Participation of teachers shall be upon the recammendation of the school heads and
shall adhere to the DepEd Time-on- Task Policy.

All expenses shall be borne personally by participants and on officialtime only.

Attached herewith are the correspondence from KAPISANAN NG MGA SUPERBISOR
AT GURO SA FILIPINO and Deped Advisory No. 309, s.2A17 for information and appropriate
action.
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DORIS {!,!"'O'ILLAQ
Officer-ln-Charge \

Schools Division Superintendent
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(KASUGUFIL)
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sEc. REG. NO. 201116264
TIN G0a-125-231-OO0

BINIBINIHG DORIS DJ. ESTALILIA, Ph.D.

Tagapamanihala
DepEd- CABUYAO CITY

Daang Osmena, Poblacion Dos

Siyudad ng Cabuyao, Laguna

Mahal na Bb. Estalilla,

Mainit na pagbatil

Ang Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino {KASUGUFIL), isang samahang
pangwika ay magsasagawa ng lkasiyam na Pambansang Kongreso sa Wika at
Fanitikang Filipino para sa mga Paaralang Publiko at Pribado sa Antas
Eiementarya,Sekundarya at Tersiarya sa 18-21 Abril 2018 sa DepEd
ECOTECH.Sudlon,Lahug.Lungsod Ceou (DepEd Advisory Blg. ,309 s.2OL7 at CHED

Memcrandum).

try halaga ng rehistrasyon ay Apat na Libo at Limang Daang Piso (Php 4500.00) na

'yrr8uAuSulir@ara sapagkain, tirahan, venue, hond-out, t-shirt, training bag, honororium
' pgjm[f'tagapanayam at iba pang gastusin sa pagsasakatuparan ng kongreso at

'l .fipfirs nA fo na karagdagang dalawang daang piso (Php 200.00) para sa mga

i{ udH\tr tE- i\dldut.

rtng r-,'rga Cadelo ay in*esahar:e darati*g sa Deilfd [{OT[Cf"l,SL:dlon,l-ahirg,Lungsoii
Cebu sa umaga ng Miyer"koles, 18 Abrit 2018. Ang unang pagkaln ay ihahain sa

pananghalian ng nabanggit na araw. Sanrantala ang mga gawain a\i magtatapos sa

tanghali ng 5abado,2l" Abril 2018, at ang huling pagkaing ihahain ar1 pananghaiian ng

nasabing petsa.

Ang mga gurong kasapi ng K.ASUGUFIL na kinilela ng mga pampublikong ahensiya tulad
ng KWF, NCCA at iba E:a gayundin sa kani-kanilang rehiyon biiang natarangiirg gi.l'o sa

Filipino para sa taong 2016 ay pahahalagahan at pagkakalooban ng samahan ng

Pambansang Gawad ng KASUGUFIL sa gabi ng Gawad Parangal,20 Abril 2018.

Sa l(auna-r-inahang pagkakataon pipili ng Ulirang Guro ng KASL,GUFIL para sa antas
Elementarya at Sekundarya. Kalakip nito ang mga alituntunin sa paglahok.Hinihikayat
ang mga dadal* sa Kongreso na magpadala ng isang kinatawan lamang mula sa kani-
kanilang rehiyon para se; paiigsahan ng Finakamagandang Rehiyunal na Kasuotan at
Pagbigkas ng Tula na itatampok sa gabi ng sosyalisasyon 18 Abril 2018. Ang kinatawan
para sa Pagbigkas ng Tula ay malayang pumili ng isang pyesang kaniyang bibigkasin
ngunit ang lahat ay bibigkas ng pyesang mapipili ng samahan na ibiibgay sa araw ng
pa ligsa ha n.

Para sa maayos na daloy ng rehistrasyon maaring magpatala nang maaga ang mga

dadalo at ang kabayaran ay ideposito sa bangko ng samahan sa BPI North Edsa Branch

na may numero na 004433-0748-53 at ang kopya ng deposit slip ay ipadadala sa email
oddress na anniescabuhat@gmail.com.

l(augnay nito, hinihiling po namin na sana ay makadalo kayo at makapaglabas ang

inyong tanggapan ng kalatas pandibisyon para sa nasabing Kongreso upang
maisakatuparan ang layunin nito ---- ang mapataas ang kalidad ng pagtuturo ng

Filipino.

Matapat na sumasalnyo,

GQf-ea*.*"

PATUNUAX
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GLORIA I, ALDAY
P3ngulo

ANA IIARIA S. CABUHAT
Ka€ksi rq PaEulo

CELESTIXO DALU*PINES IV
PsEaiffi€ PaErio

YOLAXDA V. GILBUENA

SA}iDOR B. ABAD
ir!*-Yffi

FEDERICO L.

TARCELLI G

LOURDES C. ilANLAPUS
Tagapqbalila

VILHA P. DASMARINAS
Tagapanayapa

Kalupunan ng mga Direktor

SAAT}A J. TUBING
MA" JANE M. ROYONG

Tagapayo

ROBERTO T. ANONUEVO

Pandangal na Tagapayo

VIRGILIO S. ALMARIO, NA
Tagapang0lo, KlfirF
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Adrtsory No. 309, s' 2017
DisYembre 12,2A17

Ayon sa pagpapatupad ng DepEd Order {DO) No' 8' s' 2013

angaduisorynaitoayhindipag-eendorso'ayonnarIransaDO23's'2OO1'
ito ay isang impormasyon lamang para sa mga opisyal

, at tawaning Kagawaran ng Edukasyon' at rlg mga marnamayan'

{V isit tttuw' deP e d- a ou' P hl

IKASIYAM NA PAMBANSANG KONGRESO SA WIKA AT PANITIKANG FILIPINO

NGKAPISANANNGMGASUPERBISORATGIJRoSAFILIPINo

Ang Kapisanan ng mga superbisor_at Guro sa Filipino (KASUGUFILI ay

magsasaga*:a ng Ikasiyatn na Pambansang Kongreso sa WikJ at Panitikang Filipino

na may temang tsang Pagtanaw at paituloy na Pagtanik'15-^i:^I"sigasig rta.

Implementasyon rrg-to"grrr;oq 5 to 12 sa tvi-zt na Siglo *. g"g"orpin mula Abril

is'rrrrrggu, izt, 26rc sla nepea Ecotech, Lungsod ng Cebu'

Ang iayunin ng kongreso ay ang mga suml-lsutrod:

1. mailahad ang mga inaasahang matatamo sa ganap 16 implemeatasyon

ng K to 12 sa ika-21 siglo;
2. mapatu";y;; rrg fir;t ibang gawaing pansining at pang-akademiko

a1i susi sa pagtatamo ng *'ft'f"lttrgang pag-unlad ng guro at

mag-aaral;
S. mapauntid ang kakayahang pangtelo:ikal ng bawat guro sa

pamamagitan rg paggawa ng ActionResearch'
4. maipaliw;;_#j #'r"g"r"tt ng pagtuturo.ng mga Obra Maestra na

repleksiyon 
"]s 

p"bgIrls "asinins at maparruri ng bawat guro; at

5'maipaliwanas",''?-t.n*agalranng.komprehensibongpegqawang
pagsusulit *Jp^gt'tt-ta at pagmamarka sa il.gamag-aaral

Ang mga dadalo ay arrg rrlga panrehil'on at pansang?y -*? ."'rytb'Y' pul?oug-

guro, puno/tagap"g-"g"f ll t"ga'r-aran' guro' mga adadnistrador at lahat ng

Lgapagtaguyod ng wi<ang Filipino'

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga ,guro 1t mag,-aard u1. pampubliko at

pampritradong paaralan a5rdapat rrru"r,ro.r"u" io-{isn4tion-o'Vilass* poticg na nasasaad

sa DepEd order No. s, ". ztjos na may pamag,at na.Irstituting Measures to Increase

*n-"*i nme-on-Ta'sk and Ensuring Compliance Therewith'

Para sa karagdagang impormasyon' makipag-ugnayan kina:

. Gloria L Alday
Pangulo,KapisanannglngaSuperbisoratGurosaFilipino(KASUGUFIL)
2C2 Rosario Street, MaPulang LuPa
Valenzuela CitY
lvlobrle : 0998-860-6 lO4: A977 -499- 1 386

Email : annie scabuhat@gmail' com

. Sandor B. Abad
Ingat-Yaman, KASUGUFIL
Mobile: 0908-697-8491
Email: sandoraba dl 2 7 O@gmail' com

MCDJ/DJP
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Pormuiaryo sa Pagiahok

lr-. Pei ;c.i i- I :l- i?iii'l! rrl,r-

Buong Par3a a::

. - ::i:l (Unang Pangalanl (Gitnang Pangalan)

Lugar ng Kapanganakarr

Bilang ng Anak

{(ung irlayroo:r)

imail Address

Edacl

Kasa ria n

Paai'aia n P:iiag:u-.uruan :

Ad ress

Taon/Baitang :

2. Sertipiko ng Pagsang-ayon

Pinatutunayan nito na tutupad ako sa Iahat ng kahingian ng gawad at may pahintulot ako sa pagpasa
ng nominasyon. Pinatutunayan din nito na ako ay nasa hustong kalagayan upang sunrailalim sa
ebaiwasyon ng gawad. Sa pamamagitan nito,tinatanggalan ko ng responsibilidad at pananagutan ang
KASUGUFIL mula sa anomalya at lisya na nraaaring magmula sa aking paglahok.

Pinagiitibay nito ang kawastuhan at katotohanan,ng lahai ng impormasyong nakasaad sa pormularyong.--
ito Batid ko ang posibilidad ng diskaliplkasyon l<apag nakatuklas ng palsipil<asyon sa mga isinumiteng
pa pe I es.

i.lilagdaang ngayong

Parngalan at L;rgcla itg lJcnriitacj':

3. Sertip;l<r'i ng F!nininasyon

li,ralutun;t\ian iiito rrr si (pangalairngnorninaclo),(posisyon,/ranggc)
ay iserrg pcnrane nteng gut'o ng paaralang ito,
ivlat/roootr siyang teachirrg lc.rad na (bilang rrg yunit) para sa (al<adenril<orrg taop/se nrcsier)

Pirr;:tulunayan ho rln rra si (pangalarrr ng rrt-rmlnado) ay opis'yarl na nomirrado ng paaralang ito
Pav.a sa Ulirani; Guro ng l(AStJGUI-lL 201B.

P etsa P;:ngalan at Lagcla De s ig n;: syo ir


