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Ang Ulircng Guro so Filipino oy iso so tcunong gcwod na ibinibigay ng
Komisyon ng Wikong filipino {KWf} se mgo nototanging guro sa ibat-bang disiplino
no gumogomil ng Filipino bilong midyum ng pogtuturo goyon din sc nogpomolos
ng husoy ct inisyotibcr scr pogpopclogonop ng Wikang Filipinoso bowot rehiyon ct/o
probinsiya so buong bonso.

Loyunin ng gowod nc ito nCI moipogpcrongolan ong mga guro nCI
gumogomit ng Filipino sq ksnilong pogtuturo upong maging modeto sa mgo
mctmorncyong Filipino so pcgicngkilik ng pombcnsong wiko at kulturo sa kcniicng
komunidod.

Bukod so indibidwcl no oplikcsyon, mooring mogpodalc ng nominasyon ong
mga punongguro cl OlCs ng bowol paorolcn. Ang mgo oplikcnte oy dspoi no
ncgtoioglay ng mgc sumusunod na kotcngion:

l. Moy howsk no koukulcng lisensiyo sa pagtuturo mulo so Komisyon ng
Regulcsyon ng mgo Propesyonol

2. Nokopoglingkod ng lotlo o higii pong ison bilsng guro sc Filipino
3. Moy mokabuluhong ambog so mgo saliksik pangwiko of pcngkultura ng

rehiyon
4. Nakopog-ombag sa pogpopolcgonap of promosyon ng Wikcng Filipino

sa lorongon ng pogtuiuro so konyong komunidcd so pomomqgiton ng
publikosyon, pcgsosanay" polihon of ibo pang kotulod nc gawoin
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5. Nonguno so pagpcpohcloga so pcmqnog pongwiks at pcngkuliuro ng
Pilipinos koogopoy sq pagtotoguyod cf pogpopounlod ss Wikong
Filipino.

6. Nakotonggop ng porongal ot/o ibs pong gowod kougnoy so koniyong
propesyon {Opsiyonal}

Mooring mogposCI ng isa o higit pong nominosyon ong bowol poorolon.
Porc so paunong pcgpiii, ong bowci nominodo ct cplikonie oy koilong mogsumiie
ng mgo sumusunod:

l. Pormulcsyon ng opliko:yon
2. Komprehensibong Cuniculum Viice

Ang huling orc:w ng pagsusumite ng nominasyon oy sa Hunyo 30, 20i8. Poro
so ibo pong detolye, impormcsyon oi templote ng mgo isusumiteng forms, mooring
mokipog-ugnsyon koy Dr. Jonolhon F. Bernobe, EPS-Filipino.
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