
      

SSCCHHOOOOLL  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  PPOOLLIICCYY  FFOORR  TTHHEE  EELLKK  PPOOIINNTT  EELLEEMMEENNTTAARRYY  SSCCHHOOOOLL  
  

OOuurr  BBeelliieeff  

  

""SSttuuddeennttss  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  bbee  iinn  sscchhooooll..    WWiitthh  tthhaatt  rriigghhtt  ccoommeess  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

ttoo  rreessppeecctt  tthhee  rriigghhttss  ooff  ootthheerrss  aanndd  ttoo  bbeeccoommee  aaccttiivveellyy  aanndd  pprroodduuccttiivveellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  

tthheeiirr  oowwnn  aaccaaddeemmiicc  lleeaarrnniinngg..    OOuurr  sscchhooooll  wwiiddee  ddiisscciipplliinnee  pprrooggrraamm  iiss  iinn  ppllaaccee  ttoo  

iinnssuurree  tthhaatt  ssttuuddeenntt  rriigghhttss  aarree  bbeeiinngg  rreessppeecctteedd..""  

 

IItt  iiss  oouurr  bbeelliieeff  tthhaatt  sscchhooooll  ddiisscciipplliinnee  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aallll  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell;;  

tthheerreeffoorree  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  ddoonnee  bbyy  aallll  sscchhooooll  ssttaaffff..    TThhiiss  

ppoolliiccyy  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  sseeccttiioonnss  1122  ((aa--ff)),,  1188  ((ff)),,  aanndd  2200  ((ff))  ooff  tthhee  

SScchhooooll  AAcctt::  
 

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  PPaarreennttss  aanndd  GGuuaarrddiiaannss  
  

TThhee  SScchhooooll  iiss  nnoott  aann  eennvviirroonnmmeenntt  iissoollaatteedd  ffrroomm  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    TThhee  

ssuucccceessss  ooff  aannyy  eedduuccaattiioonn  ppoolliiccyy,,  eessppeecciiaallllyy  oonnee  ssuucchh  aass  ddiisscciipplliinnee,,  iiss  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  

tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  ppaarreennttss..    PPaarreennttss  ppllaayy  tthhee  lleeaadd  rroollee  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  wwhhaatt  iiss  rriigghhtt  aanndd  wwrroonngg,,  aa  sseennssee  ooff  wwhhaatt  iiss  aapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioouurr,,  

aanndd  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  sseellff--eesstteeeemm..    AAss  ssuucchh,,  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  aa  ppaarreenntt  sshhaallll::  

  

--  ttaakkee  aann  aaccttiivvee  iinntteerreesstt  iinn  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  eedduuccaattiioonn,,  ssttrriivviinngg  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  

bbeesstt  ppoossssiibbllee  hhoommee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

--  aacctt  aass  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  aaddvvooccaattee  iinn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll  ttoo  ffiinndd  tthhee  bbeesstt  

ppoossssiibbllee  ssoolluuttiioonnss  ttoo  bbeehhaavviioouurraall  iissssuueess  wwhheenn  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  aarree  iinnvvoollvveedd..  

  

--  ccoonnffeerr  wwiitthh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ssttaaffff  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ppllaann  ttoo  ccoorrrreecctt  

iinnaapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorr  oorr  ccoonndduucctt,,  aanndd  oonnccee  iinniittiiaatteedd,,  sshhooww  ccoonnssiisstteennccyy  

bbeettwweeeenn  hhoommee  aanndd  sscchhooooll  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhiiss  ppllaann..    

  

--  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  SScchhooooll  ppoolliiccyy  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  ssttuuddeenntt  

bbeehhaavviioorr  aanndd  ccoonndduucctt  aanndd  rreevviieeww  tthhoossee  ppoolliicciieess  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  wwiitthh  tthheeiirr  

cchhiillddrreenn..  

  



  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
  

AA  pprriinncciippaall  ooff  aa  sscchhooooll  mmuusstt::  

  

--  mmaaiinnttaaiinn  oorrddeerr  aanndd  ddiisscciipplliinnee  iinn  tthhee  sscchhooooll  aanndd  oonn  tthhee  sscchhooooll  ggrroouunnddss  aanndd  

dduurriinngg  aaccttiivviittiieess  ssppoonnssoorreedd  oorr  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd..  

  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  PPrrooffeessssiioonnaall  SSttaaffff  aanndd  PPaarraa--PPrrooffeessssiioonnaall  SSttaaffff  

  
  AA  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  wwhhiillee  pprroovviiddiinngg  iinnssttrruuccttiioonn  oorr  ssuuppeerrvviissiioonn  mmuusstt::  

  

--  mmaaiinnttaaiinn,,  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  pprriinncciippaall,,  oorrddeerr  aanndd  ddiisscciipplliinnee  aammoonngg  

tthhee  ssttuuddeennttss  wwhhiillee  tthheeyy  aarree  iinn  tthhee  sscchhooooll  oorr  oonn  tthhee  sscchhooooll  ggrroouunnddss  aanndd  wwhhiillee  

tthheeyy  aarree  aatttteennddiinngg  oorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aaccttiivviittiieess  ssppoonnssoorreedd  oorr  aapppprroovveedd  bbyy  

tthhee  bbooaarrdd..    
 
 

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  SSttuuddeenntt  
  

SSttuuddeennttss  sshhaallll  ccoonndduucctt  tthheemmsseellvveess  ssoo  aass  ttoo  rreeaassoonnaabbllyy  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ccooddee  ooff  ccoonndduucctt::  

  

--  bbee  ddiilliiggeenntt  iinn  ppuurrssuuiinngg  tthheeiirr  ssttuuddiieess  

  

--  aatttteenndd  sscchhooooll  rreegguullaarrllyy  aanndd  ppuunnccttuuaallllyy  

  

--  ccoo--ooppeerraattee  ffuullllyy  wwiitthh  eevveerryyoonnee  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd  ttoo  pprroovviiddee  

eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammss  aanndd  ootthheerr  sseerrvviicceess  

  

--  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rruulleess  ooff  tthhee  sscchhooooll  

  

--  aaccccoouunntt  ttoo  tthheeiirr  tteeaacchheerrss  ffoorr  tthheeiirr  ccoonndduucctt  

  

--  rreessppeecctt  tthhee  rriigghhttss  ooff  ootthheerrss  

  

  



  

GGOOAALLSS  OOFF  TTHHEE  EELLKK  PPOOIINNTT  EELLEEMMEENNTTAARRYY  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  PPOOLLIICCYY  

  

aa..  TToo  pprroovviiddee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  ssaaffee,,  ppoossiittiivvee  aanndd  ccoonndduucciivvee  ttoo  tthhee  

lleeaarrnniinngg  pprroocceessss..  

  

bb..  TToo  pprroovviiddee  aa  pprrooggrraamm  ttoo  eennccoouurraaggee  ssttuuddeennttss  ttoo  aacctt  rreessppoonnssiibbllyy..  

  

cc..  TToo  kkeeeepp  ppaarreennttss  aanndd  gguuaarrddiiaannss  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  ddiisscciipplliinnee  ppoolliiccyy  aanndd  

ssttuuddeennttss’’  bbeehhaavviioouurr  iinn  rreeggaarrddss  ttoo  tthhaatt  ppoolliiccyy..  

  

RRUULLEESS  

  

aa..  II  sshhaallll  cchhoooossee  ttoo  aaddddrreessss  aanndd  ttrreeaatt  ppeeooppllee  iinn  tthhee  sscchhooooll  iinn  aa  rreessppeeccttffuull  

mmaannnneerr..    LLaanngguuaaggee  oorr  aaccttiioonnss  ffoouunndd  ooffffeennssiivvee  ttoo  ootthheerrss  wwiillll  nnoott  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  aapppprroopprriiaattee  ((  tthhiiss  iinncclluuddeess  eelleeccttrroonniicc  mmeessssaaggiinngg  aanndd  ssoocciiaall  

mmeeddiiaa))..  BBooddiillyy  aassssaauulltt,,  ttaauunnttiinngg,,  sswweeaarriinngg,,  tthhrroowwiinngg  ooff  oobbjjeeccttss  aatt  aannootthheerr  

ppeerrssoonn,,  ssppiittttiinngg  aatt  ootthheerrss,,  oobbsscceennee  ggeessttuurreess,,  oobbsscceennee  ddrraawwiinnggss,,  oorr  tthhee  

ppaassssiinngg  ooff  nnootteess  wwiitthh  tthhee  iinntteenntt  ttoo  hhuurrtt  ootthheerrss  aarree  nnoott  aapppprroopprriiaattee  aanndd  wwiillll  

bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  aass  nneeeeddeedd  

  

bb..  II  sshhaallll  cchhoooossee  ttoo  rreessppeecctt  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  ootthheerrss  aanndd  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  

sscchhooooll..    II  wwiillll  uussee  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  aannootthheerr  oonnllyy  wwiitthh  tthhaatt  ppeerrssoonn''ss  ppeerrmmiissssiioonn..  

  

cc..          II  sshhaallll  cchhoooossee  ttoo  ssttaayy  oonn  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  aatt  aallll  ttiimmeess  aanndd  wwiillll  lleeaavvee  oonnllyy  wwhheenn  

II  hhaavvee  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo..  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  mmyy  ppaarreenntt  oorr  wwhheenn  ppeerrmmiissssiioonn  hhaass  bbeeeenn  ggrraanntteedd  ffrroomm  sscchhooooll  aauutthhoorriittiieess..  

  

dd..  II  sshhaallll  nnoott  uussee  pphhyyssiiccaall  ffoorrccee  aaggaaiinnsstt  aannootthheerr  ppeerrssoonn  iinn  aannyy  ssiittuuaattiioonn..  

  

ee..  II  sshhaallll  bbee  ddiilliiggeenntt  iinn  aallll  aassppeeccttss  ooff  mmyy  sscchhoooollwwoorrkk..  

  

  

  

  

  

  

  



  

NNEEGGLLIIGGEENNCCEE  OOFF  SSTTUUDDEENNTT  WWOORRKK  
 

NNeegglliiggeennccee  ooff  ssttuuddeenntt  wwoorrkk  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

aa..    HHaabbiittuuaall  iinnccoommpplleettiioonn  ooff  iinn--ccllaassss  aassssiiggnnmmeennttss  aanndd  hhoommeewwoorrkk..  

  

bb..    HHaabbiittuuaallllyy  uunnrreeaaddyy  ffoorr  ccllaasssseess..  

  

cc..  HHaabbiittuuaallllyy  ttuurrnniinngg  iinn  wwoorrkk  ooff  qquuaalliittyy  ffaarr  bbeellooww  aabbiilliittyy  ssuucchh  aass  ddooiinngg  

aassssiiggnnmmeennttss  iinn  aann  ""AAnnyy  OOlldd  WWaayy""  ffaasshhiioonn..  

  

PPaarreennttss  aanndd  GGuuaarrddiiaannss  sshhaallll  bbee  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthheeiirr  cchhiilldd''ss  nneegglliiggeennccee  ooff  sscchhoooollwwoorrkk..  IIff  

tthheerree  iiss  nnoo  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  wwoorrkk  hhaabbiittss,,  tthhaatt  ssttuuddeenntt  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  

ttoo  ccoommpplleettee  aassssiiggnneedd  wwoorrkk  dduurriinngg  rreecceessss..      

  

MMIINNOORR  OOFFFFEENNCCEESS  //  TTIIMMEE  OOUUTTSS  
  

TTiimmee  OOuuttss  aarree  ggiivveenn  ffoorr  mmiinnoorr  iinnffrraaccttiioonnss  tthhaatt  mmaayy  ooccccuurr..  TThheessee  mmaayy  iinncclluuddee::  bbeeiinngg  

llaattee  ffoorr  ccllaassss,,  gguumm  cchheewwiinngg  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn,,  rruunnnniinngg  iinn  tthhee  sscchhooooll,,  ddiissoobbeeddiieennccee  

oorr  ootthheerr  bbeehhaavviioouurrss  ddeeeemmeedd  iinnaapppprroopprriiaattee,,  uunnssaaffee,,  oorr  ddiissrruuppttiivvee  ttoo  tthhee  sscchhooooll  

eennvviirroonnmmeenntt  bbyy  aa  ssuuppeerrvviissoorr..      

  

TTiimmee  OOuuttss  aarree  sseerrvveedd  iinn  tthhee  ddeetteennttiioonn  rroooomm..  TThhee  TTiimmee  OOuutt  iiss  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  TTiimmee  

OOuutt  lloogg  aanndd  wwhhooeevveerr  ggaavvee  tthhee  TTiimmee  OOuutt,,  rreeccoorrddss  tthhee  rreeaassoonn  aanndd  ddaattee  ffoorr  tthhee  ttiimmee  

oouutt..    AA  ccooppyy  ooff  tthhee  TTiimmee  OOuutt  rreeppoorrtt  mmaayy  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  ppaarreennttss  oorr  gguuaarrddiiaann  ooff  

tthhaatt  ssttuuddeenntt..      

    

TTiimmee  OOuuttss  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  aass  ffoolllloowwss::  

  

TTiimmee  OOuutt  KK  --  22  11  rreecceessss  

TTiimmee  OOuutt  33  --  66  22  rreecceesssseess  

  

  

  

  



  

MMAAJJOORR  OOFFFFEENNSSEESS  
  

WWhheenn  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  aarree  bbrrookkeenn,,  aa  MMAAJJOORR  OOFFFFEENNSSEE  hhaass  bbeeeenn  ccoommmmiitttteedd..    

TThhee  ffoolllloowwiinngg  bbeehhaavviioouurrss  ccoonnssttiittuuttee  aa  MMAAJJOORR  OOFFFFEENNSSEE::  

  

  

  SSwweeaarriinngg,,  uussiinngg  aabbuussiivvee  llaanngguuaaggee,,  aanndd  nnaammee  ccaalllliinngg..  

  

  TThhee  uussiinngg  ooff  nnootteess,,  eelleeccttrroonniicc  mmeessssaaggiinngg  oorr  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  wwiitthh  tthhee  

iinntteenntt  ttoo  hhuurrtt  ootthheerrss..  

  

  UUssiinngg  oobbsscceennee  ggeessttuurreess..  

  

  SSppiittttiinngg  aatt  ootthheerrss..  

  

  UUssiinngg  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  ootthheerrss  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn..  

  

  LLeeaavviinngg  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn..  

  

  UUssiinngg  pphhyyssiiccaall  ffoorrccee  aaggaaiinnsstt  aannootthheerr..  

  

  TThhrroowwiinngg  oobbjjeeccttss,,  iinncclluuddiinngg  ssnnoowwbbaallllss,,  aatt  aannootthheerr  ppeerrssoonn..  

  

  DDeeffiiaannccee  ooff  aauutthhoorriittyy  ((ooppeenn  aanndd  bboolldd  rreessiissttaannccee  ttoo  aauutthhoorriittyy;;  ssttuuddeenntt  

ccoonnttiinnuueess  ttoo  eennggaaggee  iinn  tthhee  bbeehhaavviioouurr  aafftteerr  bbeeiinngg  ttoolldd  ttoo  ssttoopp))  oorr  

wwiillffuull  ddiissoobbeeddiieennccee  ((rreeffuussiinngg  oorr  rreeppeeaatteedd  ffaaiilluurree  ttoo  ffoollllooww  sscchhooooll  

rruulleess))..  

  

  WWiillffuull  aabbuussee  aanndd  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  sscchhooooll  oorr  ootthheerrss..  

  

  SSmmookkiinngg  oorr  VVaappiinngg  

  

  

  

  

  



  

  

  

CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  
  

WWhheenn  aa  mmaajjoorr  ooffffeennssee  ooccccuurrss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd..  

  

aa..  IIff  aann  ooffffeennssee  ooccccuurrss  dduurriinngg  ccllaassss  ttiimmee,,  tthhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  

pprriinncciippaall  oorr  tthhee  aassssiissttaanntt  pprriinncciippaall  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeenntt  hhaass  bbeeeenn  rreemmoovveedd  ffrroomm  

tthhee  ccllaassssrroooomm..    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  ggeenneerraall  ooffffiiccee  aarreeaa  ffoorr  tthhee  

rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  ppeerriioodd,,  aass  aa  ''ccooooll  ooffff''  ttiimmee..    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

ddeetteennttiioonn  rroooomm  aatt  tthhee  nneexxtt  rreecceessss  bbrreeaakk..  

  

bb..  IIff  aann  ooffffeennssee  ooccccuurrss  oonn  tthhee  ppllaayyggrroouunndd  oorr  iinn  aa  ggeenneerraall  sscchhooooll  aarreeaa,,  tthhee  

ssttuuddeenntt  wwiillll  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee  wwhheerree  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  

pprriinncciippaall  oorr  aassssiissttaanntt  pprriinncciippaall..    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  rreemmaaiinn  tthheerree  uunnttiill  tthhee  

ddeetteennttiioonn  rroooomm  ssuuppeerrvviissoorr  hhaass  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd..  

  

cc..  TThhee  ddeetteennttiioonn  rroooomm  ssuuppeerrvviissoorr  mmeeeettss  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  ddeetteennttiioonn  

rroooomm..    TThhee  ssuuppeerrvviissoorr  wwhhoo  ggaavvee  tthhee  ddeetteennttiioonn  ccoommpplleetteess  aa  DDiisscciipplliinnee  RReeppoorrtt  

aanndd  hhee//sshhee  oorr  AAddmmiinniissttrraattiioonn  mmaayy  ccaallll  tthhee  ppaarreenntt  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iinncciiddeenntt..  

  

dd..  TThhee  pprriinncciippaall  oorr  tthheeiirr  ddeessiiggnnaattee  mmaayy  aatt  hhiiss//hheerr  ddiissccrreettiioonn  mmaaiill  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  

DDiisscciipplliinnee  RReeppoorrtt  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  ppaarreennttss..    IIff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ssoo  wwaarrrraannttss,,  tthhee  

ppaarreennttss  oorr  gguuaarrddiiaann  mmaayy  bbee  ccoonnttaacctteedd  ddiirreeccttllyy  bbyy  tthhee  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

rreeggaarrddiinngg  tthhee  ddeetteennttiioonn..      

  

ee..  TThhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  ddeetteennttiioonn  rroooomm  ffoorr  eeaacchh  rreecceessss  bbrreeaakk  uunnttiill  

tthhee  RReecceessss  SSuussppeennssiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd..    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

PPRRIIVVIILLEEGGEE  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  //  RREECCEESSSS  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  
  

DDeetteennttiioonnss  aarree  aasssseesssseedd  aass  ffoolllloowwss::  

DDeetteennttiioonn  KK  --  22  11  iinnssttrruuccttiioonnaall  ddaayy  ((33  rreecceesssseess))  

DDeetteennttiioonn  33  --  66  22  iinnssttrruuccttiioonnaall  ddaayyss  ((66  rreecceesssseess))  

  

EEXXTTRRAA--  CCUURRRRIICCUULLAARR  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
  

SSttuuddeennttss,,  aafftteerr  ffuurrtthheerr  rreevviieeww  ooff  tthheeiirr  ddiisscciipplliinnee  ffiillee,,  mmaayy  aallssoo  bbee  ssuussppeennddeedd  ffrroomm  tthhee  

ffoolllloowwiinngg::  ccllaassssrroooomm  ppaarrttiieess,,  CChhrriissttmmaass  CCoonncceerrtt,,  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  

iinnttrraammuurraallss,,  oouuttddoooorr  eedduuccaattiioonn  ccaammpp,,  ssppeecciiaall  ddaayy  eevveennttss,,  ffiieellddttrriippss,,  aanndd  ffrroomm  

rreecceeiivviinngg  sscchhooooll  aawwaarrddss..  

  

PPRROOCCEESSSS  OOFF  AAPPPPEEAALL  
  

AAnn  aappppeeaall  bbyy  tthhee  ppaarreenntt  mmaayy  bbee  mmaaddee  tthhrroouugghh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeqquueennttiiaall  cchhaannnneell::  

aa..    CCoonnttaacctt  tthhee  sscchhooooll  pprriinncciippaall..  

  

bb..  IIff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  nnoott  rreessoollvveedd,,  aa  mmeeeettiinngg  mmaayy  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  ppaarreenntt,,  

ssttuuddeenntt,,  pprriinncciippaall  aanndd  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiisscciipplliinnee  aaccttiioonn..  

  

cc..  IIff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  nnoott  rreessoollvveedd,,  aa  mmeeeettiinngg  mmaayy  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  

ssuuppeerriinntteennddeenntt,,  tthhee  pprriinncciippaall,,  aanndd  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiisscciipplliinnee  

aaccttiioonn..  

  

  

PPRROOCCEESSSS  FFOORR  RREEPPEEAATTEEDD  OOFFFFEENNSSEESS  
  

WWhheenn  tthheerree  iiss  aa  ppaatttteerrnn  ooff  rreeppeeaatteedd  iinnaapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorrss  bbyy  aa  ssttuuddeenntt,,  tthheerree  mmaayy  

bbee  iinnccrreeaassiinngg  ccoonnsseeqquueenncceess  uusseedd..  TThhee  ddiisscciipplliinnee  ppoolliiccyy  oouuttlliinneess  ppootteennttiiaall  aaccttiioonnss  

wwhhiicchh  eessccaallaattee  aass  tthhee  nnuummbbeerr  aanndd//oorr  ffrreeqquueennccyy  ooff  ssttuuddeenntt  mmiissbbeehhaavviioorrss  iinnccrreeaasseess..    AA  

sseerriioouuss  ssiinnggllee  iinncciiddeenntt  wwiillll  aallssoo  rreessuulltt  iinn  aa  mmoorree  sseerriioouuss  ccoonnsseeqquueennccee  
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