Política do Conselho 5513

CUIDADOS COM A PROPIEDADE ESCOLAR
Contrato de empréstimo de dispositivo
O Conselho de Educação acredita que as escolas devem ajudar os alunos a aprender a respeitar a propriedade e a
desenvolver sentimentos de orgulho nas instituições comunitárias.
O Conselho atribui a cada aluno a responsabilidade pelo cuidado adequado da propriedade escolar e do material
escolar e equipamento confiado ao seu uso.
Os alunos que causarem danos à propriedade da escola estarão sujeitos a medidas disciplinares, e seus pais serão
financeiramente responsáveis por tais danos na extensão da lei, exceto que os alunos de dezoito (18) anos de idade
ou mais também serão responsáveis pelos danos causados por eles.
O Conselho autoriza a imposição de multas por perda, dano ou destruição de equipamento escolar, aparelhos,
instrumentos musicais, material de biblioteca, livros didáticos e por danos a edifícios escolares e reserva-se o direito,
na medida permitida por lei, de reter um relatório cartão ou créditos de qualquer aluno cujo pagamento de tal multa
esteja em atraso.
O Conselho pode relatar às autoridades juvenis apropriadas qualquer aluno cujos danos à propriedade escolar
tenham sido de natureza séria ou crônica.
Uma recompensa pode ser oferecida pelo Conselho pela apreensão de qualquer pessoa que vandalize a
propriedade da escola. O Conselho não assumirá nenhuma responsabilidade por qualquer propriedade pessoal que
os alunos trouxerem para as instalações do Distrito. O Superintendente deve desenvolver diretrizes administrativas
para implementar esta política.

Eu li as Normas da Diretoria acima e entendo que emprestar equipamentos do Distrito é um
privilégio e aceito total responsabilidade pelos equipamentos listados abaixo. O equipamento
será devolvido nas mesmas condições em que foi emprestado, ou caso não, assumo total
responsabilidade pelos custos de limpeza, reparação ou substituição do equipamento.
Número do aparelho ______________________
Descricao do item e Uso______________________________________________________
Nome do estudante ____________________________________________________
Escola______________________________

_________________________________________________
Assinatura do usuário (se for menor de idade, deve ser assinada pelos pais ou responsável
legal)

_________________________
Data do emprestimo

