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Guidelines on the Search for Bayaning Guro

PATIMPALAK PARA SA 2017 BAYANING GURO

Ang Patimpalak sa 2017 Bayaning Guro ay naglalayong mabigyang halaga ang mga gurong 
nagpamalas ng kanyang angking husay ,talino atdedikasyon bilang isang guro sa anumang antas 
na edukasyon sa pampublikong paaralan sa buong sangay ng Camarines Sur . Ang parangal ay 
igagawad sa mga guro sa anumang antas ng edukasyon maging elementarya o sekundarya. Ito 
ay naglalayong mabigyang halaga ang mga gurong nagpakita ng kanyang kahusayan atdedikasyon 
sa kanyang pagtuturo na nakaantig ng damdamin at nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang mga 
mag-aaral. Ito rin ay naglalayong hikayatin ang mga guro na ipakita ang kanilang natatanging 
kakakayahan sa kanyang propesyon tungo sa makabuluhang pagganap sa kaniyang propesyon o 
maiangat ang kanyang sarili sa kanyang propesyon hindi lamang sa sarili kundi maging sa bayan.

Ang mga nominado ay kinakailangang magtaglay ng mga sumusunod na katangian:

1. Isang tunay na Filipino at nagtuturo sa anumang antas na edukasyon sa pampublikong paaralan.

2.Wala pang natamong parangal mula sa Pansangay hanggang pan-internasyonal na lebel kaugnay 
sa kanyang propesyon.

3. Isang permanente regular sa kanyang katungkulan

4. Nakapaglingkod nang hindi bababa sa limang taon.

5.Ang bawat nominado ay hindi nakabakasyon sa kanyang pagtuturo mula sa panahon ng kanyang 
pagsumite.

6. May mataas na moralidad at integridad.

PAMANTAYAN PAGLALARAWAN PUNTOS
1 Dl -MATAWARANG 

GAWA
Natatanging gawa at karanasan na kanyang 
kinakaharap at pakikibaka tungo sa makabuluhang 
pagbabago ng kanyang mag-aaral at mga 
nakakasalamuha sa komunidad.

40%

2 KAHUSAYAN SA
KANYANG
PROPESYON

Di- matawarang dedikaasyon tungo sa makabuluhang 
pagbabago ng mga mag-aaral.

20%

3 GAWAING-
PANGKOMUNIDAD

Nagpapakita ng respeto at paniniwala sa kanyang 
mahalagang ambag sa komunidad at patuloy ang 
anumang proyekto mula sa Simula na walang 
pagbabago para sa ikabubuti ng karamihan.

10%

4 PAGKAMASINOP Naglingkod para sa iba , nagpakita ng 
determinasyon , tibay at lakas ng loob sa lahat ng 
pagsubok.

10%

5 PAKIKIPAG-UGNAYAN 
SA KAPWA

May respeto at nakikiisa , bukas ang isipan at puso sa 
mga puna , may mabuting disposisyon at naniniwala 
sa pantay pantay na karapatan.

10%

6 HUWARAN SA 
KAGANDAHANG-ASAL 
PAMPUBLIKO AT 
PRIBADONG BUHAY

di-matatawarang integridad 10%

KABUUAN 100%

SCHEDULE OF ACTIVITIES RELEVANT TO THE SEARCH “BAYANING GURO”

September 7, 2017 - Submission of Entries in the District Level
September 14, 2017 - Submission of Entries in the Division Level
September 18,2017 - Evaluation of Documents
September 19-25 , 2017 - Validation of TOP
October 2,2017 - Awarding Ceremonies

ONE Vision and Mission 
ONE Camarines Sur Division 

ONE Goal: Quality Education



September 18, 2017 
September 19-25,2017  
October 2, 2017

Evaluation of Documents 
Validation of TOP 
Awarding Ceremonies

NOMINASYON PARA SA BAYANING GURO 2017
(Paki sulatnangmalinawangmgaimpormasyon)
BuongPangalan_____________ __________________   Katungkulan _
Tirahan___________________________________ _________________
Petsa ng Kapanganaka__________________________Lugar ng Kapanganakan
KatayuangSibil_______ ________________________________ Relihiyon _
Pinag-aralan___________ __________________________________________
Telepono/Cell Phone________ ______________________________________

E-mail/s _________________________

llarawanangkatauhan/ugali ng isangnominado at kanyangnagingkontribusyonsakomunidadnakinabibilangan. 
Lakipan ng makabuluhanglarawan.

Note:
Submit the recommendation form at the corresponding school on or before September, 7, 
2017.

ON E Vision and Mission 
ONECamarines Sur Division 

ON E Goal: Quality Education


