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Para: Famílias, Alunos & Pessoal das Escola Públicas de Randolph
De:
Sean Walsh, Diretor de Recursos Humanos
Data: 4 de Maio, 2018
Re:
Escolas Públicas de Randolph na Procura de Superintendente - Atualização
Olá comunidade RPS (Escolas Públicas de Randolph)! Espero que todos tenham tido um ótimo
ano escolar. É difícel de acreditar que já estamos no mes de Maio! O Comitê Escolar solicitou
que eu participasse à todos a informação com relação a seleção do Superintendente das Escolas
em curto prazo, e para o próximo ano, e à frente.
Ano Letivo 2017-18
Como tenho certeza que muitos de vocês já sabem, nosso atual Superintendente, Sr. Thomas
Anderson, foi selecionado para ser o próximo Superintendente das Escolas Públicas de Bedford
em 1º de Julho de 2018. Os quatro anos do Superintendente Anderson em Randolph resultou
em muitas realizações no distrito e nas escolas. O mais notável quando em Outubro de 2017,
Massachusetts Departamento de Educação Elementar e Fundamental removeu as Escolas
Públicas de Randolph do nível de “baixo desempenho”, depois de uma década nesta designação.
O Superintendente Anderson continuará liderando o distrito até 30 de Junho de 2018, e estará
disponível para garantir uma transição suave.
Ano Letivo 2018-19 – Superintenente Interino
O Comitê Escolar decidiu contratar um Superintendente Interino até 1º de Julho de 2018.
Aplicações estão sendo aceitas até dia 18 de Maio de 2018. O Departamento de Recursos
Humanos convocou um Comitê de Seleção composto de funcionários, pais, e membros da
comunidade para conduzir entrevistas durante a semana de 21 de Maio. Eles irão submeter uma
lista dos semi-finalistas para participarem em entrevistas públicas. O candidato aprovado
começará em1º de Julho de 2018 (ou se possível mais cedo para providenciat mais tempo para
transição).
Ano Letivo 2019-2020 & Adiante – Superintendente das Escolas
O Comitê Escolar irá contratar e trabalhar uma firma profissional que irá conduzir uma busca
completea e ampla para um permanente Superintendente das Escolas. Esse processo começará no
Outono de 2018 e incluirá oportunidades múltiplas para sugestões e palpites de todas as partes
interessadas nas escolas e cidade.
Para mais informações e atualizações por favor visite nosso Superintendent Search no site
http://www.randolph.k12.ma.us/about/superintendent_search.
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