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Comitetul școlar regional Southwick-Tolland-Granville recunoaște și respectă dreptul părinților sau al 
tutorilor de a-și educa copilul (copiii) acasă. Comitetul școlar apreciază caracterul unic din punct de 
vedere personal și cultural a fiecărei familii și dorește să se asigure că procesul prin care 
reprezentanții școlii aprobă și revizuiesc programele de educație acasă este atât legal, cât și echitabil. 
Prin urmare, comitetul școlar stabilește această politică privind educația acasă.  

Superintendentul are responsabilitatea de a elabora procedurilor și formularelor necesare pentru 
implementarea acestei politici. După aprobarea documentației de educație acasă, Superintendentul va 
informa Comitetul școlar cu privire la cererile depuse și la numărul de elevi educați acasă din cadrul 
Districtului.  

Părinții sau tutorii care intenționează să implenteze un program de educație acasă pentru copiii lor cu 
vârste între șase și șaisprezece ani vor informa superintendentul completând și trimițând formularul 
de Notificare de intenție privind implementarea unui program de educație acasă (aprobat de către 
comitetul școlar) înainte de începerea unui program de educație acasă. Comitetul școlar solicită ca 
aceste formulare să fie primite de către Superintendent înainte de 15 august.  

Programele de educație acasă vor fi luate în considerare într-o manieră echitabilă, obiectivă și în timp 
util. Următorii factori pot fi luați în considerare de către superintendent sau de comitetul școlar pentru 
a decide dacă să aprobe sau nu o propunere de educație acasă:  

1. Contextul academic, experiențele de viață și/sau alte calități ale celor care vor instrui 
copilul/copiii, în legătură cu programul educațional. Educatorii din cadrul programului de 
educație acasă nu trebuie să fie profesori autorizați și nici nu trebuie să aibă diplome sau 
licențe universitare.  

2. O privire de ansamblu asupra programului educațional, care trebuie să includă materiile și 
materiale didactice. Pentru a satisface nevoile educaționale specifice ale copiilor lor, părinții 
sau tutorii pot ajusta materialul pentru a atinge obiectivele programului educațional fără a 
necesita o notificare suplimentară către biroul superintendentului.  

3. O declarație sau un grafic privind programul orelor de instruire.  

4. O metodă de evaluare acceptabilă de comun acord, care corespunde tipului de program 
educațional urmat, care poate include unul sau mai multe dintre următoarele:  

a. Jurnale zilnice, registre, rapoarte de progres, portofolii sau mostre de activități 
marcate cu data când au fost efectuate 

b. Un raport independent pregătit de o persoană acceptabilă atât pentru 
superintendent, cât și pentru părinți sau tutori 

c. Rezultatele la testele standardizate  Politica Comitetului Şcolar al DISTRICTULUI 
ŞCOLAR REGIONAL SOUTHWICK-TOLLAND-GRANVILLE  
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d. Consultarea cu superintendentul sau cu directorul școlii aferente 

e. Orice altă metodă agreată atât de superintendent, cât și de educatorul(i) din cadrul 
programului de educație acasă 

Administratorii sunt încurajați să acorde toată asistența cuvenită familiilor care fac educație acasă în 
eforturile lor de a oferi informații adecvate cu privire la programul lor de educație acasă. Părinții sau 
tutorii au dreptul la un proces echitabil cu privire la această politică și cu privire la orice proceduri 
urmate și acțiuni întreprinse. Pe durata oricărui proces de soluționare a unui impas, părinții sau tutorii 
pot continua, dar nu pot începe, educația copiilor lor acasă.  

Un elev care este educat într-un program de educație acasă, în cadrul districtului, poate avea acces la 
activitățile extracurriculare ale școlii publice, cu aprobarea Superintendentului. 

Elevii din cadrul programelor de educația acasă nu vor fi eligibili pentru programele 
curriculare/educaționale și nu vor fi eligibili să primească o diplomă de liceu din partea Districtului.  

 

Pentru mai multe informații, contactați:   

Superintendentul școlilor 

Districtul școlar regional Southwick-Tolland-Granville  

86 Powder Mill Road  

Southwick, MA 01077  

413-569-5391 
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Data primirii:  
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 Notificare privind intenția de a implementa un program de educație acasă  
 
 Anul școlar  
 
Instrucțiuni: Vă rugăm să completați acest formular, să atașați orice informații suplimentare, și să-l 
transmiteți Superintendentului școlilor, 86 Powder Mill Road, Southwick, MA, 01077, înainte de data 
începerii programului de educație acasă. În termen de zece zile veți primi un răspuns din partea 
superintendentului sau din partea unei persoane desemnate de aceasta. Dacă acest proces este inițiat 
în timpul anului școlar, elevul trebuie să rămână în școală până când districtul școlar și părinții cad de 
acord cu privire la planul de educație acasă. 
 
 A.   

Nume elev:    

Clasa:  Data nașterii:    

Adresa:    

 Strada Orașul      Statul            Cod poștal 
       

Numele 
părintelui/tutorelui: 

 

  
Adresa poștală:  
  
Telefon:    
 (ziua)  (seara) 

Adresă de email:  
  

  
 
 B. Pe o foaie de hârtie separată, descrieți programul de instruire care urmează să fie 

predat, inclusiv materiile și mijloacele de instruire care vor fi utilizate și descrieți 
timpul dedicat instruirii fie sub formă narativă, fie sub formă de diagramă/tabel.  

 
 C. Contextul academic, experiența de viață și/sau calificările celor care vor instrui copilul 

(copii), în legătură cu programul de instruire descris în secțiunea anterioară. 
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D. Bifați metoda de evaluare care va fi utilizată urmată de o scurtă descriere.  
 

  Jurnalele zilnice, registre, rapoarte de progres, portofoliile sau mostrele de   
       activități marcate cu data când au fost efectuate. 
   

   Un raport independent pregătit de o persoană acceptabilă atât pentru  
                                          superintendent, cât și pentru părinți sau tutori. 
 
   Rezultate la testele standardizate. 
 
   Consultarea cu superintendentul sau cu directorul școlii aferente. 
 
   Orice altă metodă agreată atât de superintendent, cât și de educatorul(i) din  
                                          cadrul programului de educație acasă. 

 
 
 
Următoarea semnătură confirmă intenția de a oferi un minim de 900-990 de ore de instruire. 
 
 

Semnătura părintelui sau tutorelui   Data depunerii 
 
 
 
Semnătura reprezentantului școlii indică aprobarea finală a acestui plan. Poate fi programată o 
conferință pentru părinți/administrativă. 
 
 
 

Semnătura superintendentului sau a persoanei 
desemnate 

 Data răspunsului 

 
 
 
La această cerere este atașat un pachet care include următoarele materiale: 
 
 Politica de educație acasă a Districtului școlar regional Southwick-Tolland-Granville  
  
 

  
 


