PAGHAHANAP NG SUPERINTENDENTE, 2016-17
PETSA

PAGTITIPON

Setyembre 30, 2016

Isusumite mg mga konsultant ang mungkahi sa Distrito

Oktubre, 2016

Oktubre 6
Oktubre 11

YUGTO 1
Nobyembre,
2016

Nobyembre 1

Disyembre 5-9
(Yugto 2)
YUGTO 2-3
Nobyembre /
Disyembre, 2016

Nob 14 – Dis 14
(Yugto ) 2
Disyembre 22
2016Enero 9, 2017
(Yugto 3 )

YUGTO 3
Enero, 2017

Enero, 16 at 23
Enero – Maagang bahagi ng
Peb
Pebrero, 21 5:00 PM

YUGTO 4
Pebrero, 2017

Pebrero

YUGTO 5-6
Marso, 2017

Makikipagkita ang lupon sa mga konsultant; i-aanunsiyo sa publiko
ang mga gawain sa takdang panahon o timeline at ang mga
patakaran para sa sapagpili ng superintendente; pagbibigay ng
mga opinyon tungkol sa mga gustong kuwalipikasyon at katangian
para sa bagong superintendente
Makikipagkita ang mga konsultant sa mga kawani at mga grupo sa
komunidad na itinalaga ng Lupon upang tumanggap ng mga opinyon;
ehekutibong buod (executive summary) at ulat para sa pag-aaral ng
Lupon, Disyembre 15, 2016;
Nobyembre 14--Disyembre 14, ipapaskil online ang sarbey; Disyembre
15, 2016 puwede nang makuha ang ulat ng Lupon
Paglikha ng deskripsiyon ng posisyon bago ang Disyembre 22, 2016;
rerepasuhin ng Lupon ang deskripsiyon at magbibigay ng opinyon
bago ang Enero 6, 2017; pag-apruba ng Lupon Enero 9, 2017
Pag-aadvertise at aktibong pag-rerecruit; Lalabas ang ad sa Ed-Cal
(Enero 16 at 23); AASA (Enero, 2017);
Tutukuyin ng mga konsultant ang mga kandidato
Huling araw para sa mga aplikasyon
Kukumpletuhin ng mga konsultant ang komprehensibong pagtiyak sa mga
reference (nagpapatunay) at background ng mga aplikante.
Makikipagkita ang board sa Leadershop Associates sa hindi bukas sa
publikong sesyon (closed session); pag-aaralan ang mga aplikasyon at
pipiliin ang mga finalist (pinakanaka-uungos) para ma-interbyu;
pagrerepaso at pagpipinal sa mga tanong para sa interbyu

Marso 24 at 25
(Yugto 6)

Iinterbyuhin ng Lupon ang mga finalist sa mga hindi bukas sa publikong
sesyon; mag-iiskedyul ng pulong para sa pag-apruba ng kontrata

Abril 11 o 25, 2017

Bago/Matapos ang Hulyo 1, 2017

Pipili ang lupon ng finalist (higit na nakauungos na kandidato)

Marso 14
(Yugto 5)

Maagang bahagi ng Abril
MGA YUGTO 7, 8 at 9
Abril, 2017

Isusumite ng mga konsultant ang mungkahi sa Lupon

Bibisitahin ng Lupon ang komunidad ng nangungunang kandidato
Mag-aalok ang Lupon ng kontrata; aaprubahan ng Lupon ang
kontrata ng Superintendente sa regular na nakatakdang Pulong ng
Lupon
Magsisimula na ang bagong Superintendente

