Escolas Públicas de Martha’s Vineyard
Regulamento de Escola Opcional

Se for determinado que haja vagas disponíveis, o Regulamento de Escola Opcional (School
Choice Policy) permitirá que os alunos tenham a oportunidade de mudar de uma escola do
sistema de ensino público de Martha’s Vineyard para a Escola (NOME DE SUA ESCOLA). Quando a
quantidade de candidatos exceder as vagas disponíveis, será feito um sorteio. Neste sorteio,
daremos prioridade a irmãos e irmãs de alunos que mudaram da escola que lhes havia sido
designada originalmente, através do sistema de sorteio e que atualmente já estudem na escola
(NOME DE SUA ESCOLA)

.

Qualquer aluno de uma escola optativa no sistema de ensino público de Martha’s Vineyard pode
transferir-se através do Sorteio de Escola Optativa. Todo ano, o (s) diretor (es) da escola (NOME DE
SUA ESCOLA)
, de acordo com a orientação dos Conselhos de Orientação da Escola e do corpo
docente, irá (ão) determinar que salas dispõem de vagas para o ano seguinte. Na determinação
das vagas disponíveis para candidatos à opção escolar de transferência a administração da escola
levará em consideração o tamanho e a dinâmica da turma.
Uma vez que o aluno tenha sido escolhido através do Sorteio de Escola Optativa, a Escola (NOME
DE SUA ESCOLA)
passa a ser sua escola designada.
TAMANHO MÁXIMO DE TURMA PARA ESCOLA OPTATIVA:
A quantidade máxima de alunos para todas as turmas será determinada em cada escola. Queira
por gentileza procurar diretamente a diretoria dessa escola.
Se o tamanho da turma em qualquer turma de pré-primário a 8ª série atingir a quantidade
máxima de alunos, não haverá a oportunidade para que qualquer aluno fora da área se transfira
para a escola (NOME DE SUA ESCOLA).
TRANSPORTE ESCOLAR:
Transporte de ida e volta para a escola (NOME DE SUA ESCOLA) será da responsabilidade dos pais do (s)
aluno (s).
PROCEDIMENTOS:
1. Uma comunicação pública será publicada nos jornais locais no dia 1º de abril pelo
Escritório do Superintendente, convidando aqueles que queiram participar do Programa
de Escola Pública Optativa da MPVS a submeter uma carta de solicitação. A data-limite
para as inscrições de transferência é 15 de junho ao meio dia.

2. Os diretores das escolas elementares se reunirão antes do dia 1º de julho para revisar os
formulários de solicitação de opção de escola e notificarão os candidatos aprovados antes
do dia 1º de julho.
3. Os candidatos aprovados terão até o dia 15 de julho para informar a cada escola se
planejam frequentar a escola de sua escolha.
4.

Depois do aluno ser oficialmente aceito na escola, ele não precisa fazer nova solicitação
após o primeiro ano.

5. Se o aluno se mudar para outra localidade durante o ano, após as datas-limite, o pai ou
mãe do aluno poderá escrever uma carta solicitando que ele permaneça na escola pelo
resto do ano. Se o aluno desejar permanecer na escola no ano seguinte, o pai ou mãe deve
solicitar novamente à escola e cumprir a data-limite para o ano seguinte.
6. Após o início do ano letivo, os alunos podem solicitar transferência para escola de sua
escolha até as férias de dezembro, caso haja vaga disponível. Após essa data, nenhuma
transferência será autorizada.

{Data de adoção} 15/06/2011 pelo Comitê Escolar da Oak Bluffs

