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POZITĪVA, CIEŅPILNA SKOLAS VIDE IR SVARĪGA MĀCĪBĀM 
Ikviens vēlas, lai skola būtu labvēlīga, draudzīga un cieņpilna vieta. Strādājot kopā, studenti, vecāki/aizbildņi, darbinieki un 
sabiedrība var padarīt savu skolu par lielisku vietu, kurā mācīties. Direktors ir atbildīgs par pozitīvas mācību vides 
uzturēšanu. Studenti var palīdzēt, atceroties, ka: 

• Jābūt drošībā, jābūt atbildīgiem un mierīgiem 

• Ar cieņu jāizturas pret vienaudžiem un pieaugušajiem 

• Ar cieņu jāizturas pret skolas īpašumu 

• Laikā jāierodas skolā un klasēs 

• Jābūt gataviem stundai, ieskaitot mājasdarbus un piederumus 

• Jāpiedalās mācībās 

• Jāizturas laipni un jālieto atbilstoša valoda 

• Jāģērbjas atbilstoši 

• Jāievēro skolas un skolotāju noteikumi 

• Jārespektē un jāpieņem atšķirības citu vidū 

• Jāpauž, kā viņi jūtas vai kas viņiem nepieciešams palīdzošā un atbilstošā veidā 

• Nesaskaņas jārisina pieņemamā veidā 

 
SKOLAS MĒROGA POZITĪVĀS UZVEDĪBAS ATBALSTS (SMPUA) 
Deviņas (9) FHSD skolas ir pieņēmušas visas skolas mēroga PUA kā pieeju vēlamās uzvedības mācīšanai un studentu atbalstam, 
kuriem nepieciešama papildu atbalsts. Visas skolas ir saņēmušas atzinību valsts līmenī. 

 
RAKSTURA IZGLĪTĪBA 
Daudzās FHSD skolās ir arī jau iedibinātas Rakstura izglītības programmas, kas darbojas, lai veidotu “gādīgu studentu kopienu”, 
attīstot jauniešu pozitīvās rakstura iezīmes, izmantojot intelektuālo, sociālo un ētisko attīstību. Rajonā ir trīs (3) skolas, kas 
saņēmušas Misūri Rakstura skolas apzīmējumu, un divas (2) skolas, kas saņēmušas Nacionālās Rakstura skolas atzinību. 
 
LĪDERIS MANĪ 
Vairākas FHSD skolas ir pieņēmušas Covey “Līderis manī” kā veidu, kā attīstīt studentu līderu prasmes. Balstoties uz 7 ļoti 
efektīvu cilvēku paradumiem, “Līderis manī” sniedz studentiem pašapziņu un prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus 
21. gadsimta ekonomikā. Skolas, kas ieviesušas “Līderis manī", regulāri ziņo, ka skolas kultūra ir uzlabojusies un vispārīgi ir 
samazinājušās disciplinārās problēmas. 
Francis Howell skolu rajona Studentu uzvedības kodeksā aprakstīta studentu uzvedība, kas tiek uzskatīta par neatbilstošu vai 
traucējošu. Tas arī nodrošina virkni procedūru, kuras var izmantot, lai novērstu šādu uzvedību, un disciplināras reakcijas, kuras 
var izmantot, ja studenti demonstrē noteiktu uzvedību. Francis Howell skolu rajons arī atbalsta tādu intervences procedūru 
izmantošanu, kas nodrošina studentiem vadlīnijas, virzienu un atbalstu panākumu gūšanai skolā. 

 
IEVADS 
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Pozitīvu attiecību veidošana ar studentiem ir efektīvas klases vadības pamatprincips. Skolotāju pienākums ir uzturēt klasē vidi, 
kas veicina mācīšanos. Rajons mudina kopienas veidošanas aprindas kā iespēju izveidot gādīgu kopienu, kas rūpējas un uzrauga 
sevi. Klases, kurās valda spēcīgas, pozitīvas attiecības starp studentiem un skolotājiem, veicina aktīvu mācību vidi. Mēs uzskatām, 
ka mācīšanās vislabāk notiek mācību kopienā, kur studenti sadarbojas savā starpā un attīsta prasmes, kas sagatavotu viņus 
iekļauties sabiedrībā un darbaspēkā. Traucējumi vai traucējumu kombinācijas klasē, tostarp, bet neaprobežojoties ar pārmērīgu 
runāšanu, nesēdēšanu vietā, priekšmetu mešanu, citu traucēšanu, nepareizu elektronisko ierīču lietošanu, piezīmju nodošanu 
un/vai citas darbības, kas traucē izglītības procesam, nav pieņemami. Studentu uzvedības kodekss attieksies arī uz studentiem, 
kuri mācās rajona virtuālajā vidē. Uzvedības pārkāpumi tiks fiksēti līdzīgi, it kā students apmeklētu skolu personīgi. 

 
Disciplinārās darbības posmi 

 
Sākotnējā problēma  Skolotājs aprunājas ar studentu 
  
Problēma turpinās  Skolotājs izsaka studentam brīdinājumu 
 Skolotājs var sazināties ar vecākiem/aizbildi(-ņiem) 
  
Problēma nav atrisināta pēc brīdinājuma.  Skolotājs var izvēlēties norīkot palikšanu pēc stundām vai sarīkot 

sadarbības problēmu risināšanas sanāksmi ar studentu un/vai 
vecākiem/aizbildni(-ņiem) 

  
Problēma netiek atrisināta pēc pēcstundām vai 
tikšanās.  

Skolotājs nosūta studentu uz direktora kabinetu 

  
 

 
Kavējumu politika 

 
Ja students ierodas klasē pēc zvana, skolotājs/direktors nozīmēs palikšanu pēc stundām. Kavējumu skaits, par ko tiek piešķirta 
palikšana pēc stundām, tiks noteikts ēkas līmenī. Pēc tam, kad vairāki kavējumi ir sakrāti, studenti var arī tikt nosūtīti uz kabinetu 
turpmākās disciplinārās darbības piemērošanai. 

DISCIPLĪNAS KLASĒ VADLĪNIJAS 
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Francis Howell skolu rajona politika ir izstrādāta, lai veicinātu pozitīvu izglītojošo vidi, ko izmanto drošības, sasniegumu un personīgo 
panākumu nodrošināšanai. Studentu un personāla drošība COVID-19 pandēmijas laikā būs viena no rajona galvenajām prioritātēm 
šajā mācību gadā. Studentiem būs jāievēro visi rajona izklāstītie drošības protokoli (sociālā distancēšanās, maskas nēsāšana, pareiza 
iekāpšana autobusā utt.). Personāls sniegs atgādinājumus par sociālo distancēšanos un lūgumu valkāt masku. Nepārtraukta 
atteikšanās izpildīt atgādinājumus un lūgumus novedīs pie skolas disciplinārās darbības piemērošanas, līdz pat tam, ka studentam 
būs jāpiesakās mācībām rajona virtuālajā programmā.  

 
Tāpēc nākamajās lapās esošajās diagrammās tiks attēloti Francis Howell skolu rajona noteiktie uzvedības pārkāpumi un atbilstošais 
disciplīnas līmenis. 
 
 Seku līmeņi var atšķirties starp pamatskolas un vidusskolas līmeni. Ir svarīgi atcerēties, ka disciplīnas vienīgais mērķis ir iemācīt 
vēlamo, atbilstošo uzvedību un novērst nepiedienīgu uzvedību nākotnē. 
 
Uzvedības pārkāpumi, kas uzskaitīti nākamajās lappusēs, tiks pārskatīti kopā ar visiem studentiem vecumam atbilstošā veidā. Vecāki 
tiek aicināti izskatīt pārkāpumus ar bērniem. 

 
Skolas braucieni vai citas skolas aktivitātes, ieskaitot ārpus skolas telpām, ir pienācīgi norīkota skolas personāla atbildība. Šo 
aktivitāšu laikā tiek ņemta vērā visa rajona politika un noteikumi neatkarīgi no tā, vai ir iesaistīti pamatskolas vai vidusskolas 
(vidusskolas vidējā un augstākā līmeņa) studenti. Studenti tiks saukti pie atbildības Studentu uzvedības kodeksa ietvaros par 
pārkāpumiem, kas rodas ekskursijās un aktivitātēs, kas notiek ārpus FHSD skolas telpām. 
 
FHSD var piemērot un piemēros skolas disciplīnu par negadījumiem, kas nenotiek skolas teritorijā, bet ja pastāv saikne ar skolu vai ja 
negadījums izraisa traucējumus skolas vidē. 

 
STUDENTU UZVEDĪBAS KODEKSĀ NAV IESPĒJAMS UZSKAITĪT VAI APRAKSTĪT IK KATRU PĀRKĀPUMU, PAR KURU VAR BŪT 
JĀPIEMĒRO DISCIPLINĀRAIS SODS. TOMĒR RAJONS PATUR TIESĪBAS PIEMĒROT JEBKĀDAS SEKAS, KAS VAR BŪT ATBILSTOŠAS 
ATTIECĪGAJOS APSTĀKĻOS, ATKARĪBĀ NO KONKRĒTĀS UZVEDĪBAS BŪTĪBAS, SMAGUMA PAKĀPES UN BIEŽUMA. 

IEVADS PAR UZVEDĪBAS 
PĀRKĀPUMIEM UN LĪMEŅIEM 
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Nepiedienīga vai traucējoša uzvedība 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis 4. līmenis 

JEBKĀDA KAITĪGA UZVEDĪBA     

Pārkāpums, kas pārkāpj skolas labo kārtību. Šo kategoriju var izmantot pārkāpumiem, kas 
neatbilst nevienam pārkāpuma aprakstam. ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

DEDZINĀŠANA     

Ar nodomu vai neapdomīgi cita īpašuma aizdedzināšana. Skolas administrācija vērsīsies 
tiesībaizsardzības iestādēs. 

  
⚫ 

Pamatskola 
⚫ 

AGRESĪVA UZVEDĪBA     

Var uzskatīt par 3. līmeņa pārkāpumu, ja direktors/ pilnvarotā persona to uzskata par 

pietiekami nopietnu.  

  

⚫ 

 

⚫ 

 

UZBRUKUMS CITAM STUDENTAM VAI SKOLAS DARBINIEKAM     

Izmantojot fizisku spēku ar nolūku nodarīt miesas bojājumus. Skolas administrācija vērsīsies 
tiesībaizsardzības iestādēs. 

 
⚫ 

Pamatskola 
⚫ 

 

BIEDĒŠANA AR SPRIDZEKLI/DRAUDI     

Draudi izvietot sprāgstvielas, ieskaitot jebkādus rakstiskus vai telefoniskus 
draudus; atbilstoši Terorisma draudu definīcijai (SKATĪT VĀRDNĪCU). Skolas 
administrācija vērsīsies tiesībaizsardzības iestādēs. 

    
⚫ 

IEBIEDĒŠANA     

Iebiedēšana ir tīša indivīda vai personu grupas rīcība, ar mērķi izraisīt iebiedēšanu, nevēlama 
agresīva uzvedība vai uzmākšanās, kas atkārtojas vai būtībā, visticamāk, tiks atkārtota un 
liek saprātīgam studentam baidīties par savu fizisko drošību vai īpašumu; būtiski traucē 
jebkura studenta, bez izņēmuma, izglītošanos, iespējas vai priekšrocības, vai būtiski izjauc 
skolas kārtīgu darbību. Iebiedēšana var sastāvēt no fiziskām darbībām, ieskaitot žestus, vai 
mutisku kiberhuligānismu, elektronisku vai rakstisku saziņu un jebkādiem atriebības 
draudiem, ziņojot par iebiedēšanas aktiem. Var uzskatīt par 2., 3. vai 4. līmeņa pārkāpumu, 
ja direktors/pilnvarotā persona to uzskata par pietiekami nopietnu. 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

ŠPIKOŠANA/PLAĢIĀTISMS     

Pārbaudē/uzdevumā tiek ielikta nulles atzīme, un skolotājs paziņo vecākam(-
iem)/aizbildnim(-ņiem) un administratoram par problēmu; ietver elektronisko špikošanu. 
Vairāki gadījumi var tikt uzskatīti par 2. līmeņa pārkāpumu. 

 
⚫ 

   

NECIEŅAS IZRĀDĪŠANA PRET STUDENTIEM VAI PIEAUGUŠAJIEM     

Ieskaitot, bet neaprobežojoties ar vārdiem, balss toni, sejas izteiksmi, rakstisku 
izteiksmi vai žestiem. 

 
⚫ 

   

TRAUCĒJOŠA UZVEDĪBA     

Uzvedība, kuras tīšs nodoms ir traucēt mācībām vai studentu drošai transportēšanai, 
ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pārmērīgu runāšanu, nesēdēšanu vietā, priekšmetu 
mešanu, citu traucēšanu, piezīmju nodošanu un/vai citas darbības (piemēram, studentu 
izjokošanas darbības), kas traucē mācību procesam. Studentu palaidnības var tikt 
iekļautas šajā pārkāpumā. Var uzskatīt par 2., 3. vai 4. līmeņa pārkāpumu, ja 
direktors/pilnvarotā persona to uzskata par pietiekami nopietnu. 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

 

⚫ 

PAZEMOJOŠA RUNA VAI UZVEDĪBA     

Ieskaitot, bet neaprobežojoties ar naida valodas (rakstiskas vai runātas) lietošanu, lai 
pazemotu citu personu saistībā ar tās rasi, ādas krāsu, dzimumu, nacionālo izcelsmi, vecumu, 
etnisko piederību, invaliditāti, reliģiju, seksuālo orientāciju vai uztverto dzimumorientāciju 
(var arī nozīmēt IX sadaļas vai VI sadaļas piemērošanu). Tas ietver sevī uzvedību, mutisku, 
rakstisku vai simbolisku runu. Var uzskatīt par 3. līmeņa pārkāpumu, ja direktors/pilnvarotā 
persona to uzskata par pietiekami nopietnu.  

  

 
⚫ 

 

 
⚫ 

 

UZVEDĪBAS PĀRKĀPUMI 
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Nepiedienīga vai traucējoša uzvedība 

 
1. līmenis 

 
2. līmenis 

 
3. līmenis 

 
4. līmenis 

ĢĒRBŠANĀS KODEKSA PĀRKĀPUMS     

Ģērbšanās veids vai izskats, kas pārkāpj skolas apģērba kodeksu, ir neatbilstošs skolas aktivitātēm 
un/vai traucējošs izglītības procesam, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar apģērba 
nokarāšanos/atsedzošu apģērbu, apakšveļas izrādīšanu, asumu un/vai ķēžu nēsāšanu vai 
neatbilstošu apdruku uz apģērba/maskām (piemēram, seksuāla pieskaņa, narkotikas, apreibinoši 
dzērieni, šaujamieroči, nelikumīgas darbības utt.). Direktori var lūgt studentus, lai to vecāki atved 
piemērotus maiņas apģērbus. Ja pēc tam, kad studentam ir lūgts nomainīt apģērbu, kas atbilst 
apģērba kodeksam, vēlāk tiek konstatēts, ka students atkal pārkāpj apģērba kodeksu, var tikt 
piemērota papildu disciplinārā darbība. 

 
 

 
⚫ 

   

AUTOVADĪŠANAS/NOVIETOŠANAS PĀRKĀPUMI     

Automašīnas novietošana neatļautā vietā, novietošana bez atļaujas vai studentiem-autovadītājiem 
noteikto vadlīniju neievērošana. Braukšana pa autostāvvietu bīstamā veidā. Neievērošanas rezultātā 
var tikt atņemtas automašīnas novietošanas privilēģijas vai piemērotas citas disciplinārās sekas. 

 
⚫ 

   

ELEKTRONISKO IERĪČU ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA     

Tālruņa vai jebkuru neakadēmisku elektronisku ierīču darbība vai rādīšana neapstiprinātās 
mācību stundās, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar austiņām, iPod, DVD, e-lasītājiem utt. Rajons 
nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, nozaudēšanu vai zādzību. Tas ietver skolas darbinieku, 
studentu vai skolas dokumentu neatļautu attēlu neatbilstošu, neatļautu uzņemšanu, 
izmantošanu, pārsūtīšanu vai kopēšanu. Jāatzīmē, ka fotografēšana tualetēs vai ģērbtuvēs nav 
atļauta, un tā tiks uzskatīta par 2. vai 3. līmeņa pārkāpumu. Konfiscētās ierīces var tikt 
pārmeklētas attiecībā uz neatbilstošiem ziņojumiem un/vai attēliem. Studenti tiks saukti pie 
atbildības par tālruņa saturu neatkarīgi no tā, kur radies neatbilstošs saturs. Dažos gadījumos 
šo priekšmetu izmantošana ir atļauta pēc skolotāju ieskatiem akadēmiskiem mērķiem vai kā 
stimuls, ko apstiprinājis administrators. 

 
 
 

 
⚫ 

   

NEPATIESAS APSŪDZĪBAS     

Kas tiek apzināti izteiktas pret studentiem vai skolas darbiniekiem. Var uzskatīt par 3. līmeņa 
pārkāpumu, ja direktors/pilnvarotā persona to uzskata par pietiekami nopietnu. 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

VILTUS TRAUKSME/UGUNSDZĒSĪBAS IEKĀRTU ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA     

Avārijas aprīkojuma manipulēšana vai viltus trauksmes iestatīšana vai nepatiesa ziņojuma sniegšana 
(piemēram, zvanīšana uz 911). Var uzskatīt par 3. līmeņa pārkāpumu, ja direktors/pilnvarotā persona 
to uzskata par pietiekami nopietnu. 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

KAUŠANĀS     

Fiziski sist otru savstarpējā kontaktā (atšķirībā no uzbrukuma), vai izmantot vārdus vai darbības, lai 
pamudinātu vai izraisītu kautiņu. Šis pārkāpums ietver sevī kautiņa uzņemšanu video un tā 
izplatīšanu vai publicēšanu sociālajos tīklos jebkādā veidā. Var uzskatīt par 3. līmeņa pārkāpumu, 
ja direktors/pilnvarotā persona to uzskata par pietiekami nopietnu. 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

SALŪTS     

Salūta aprīkojuma glabāšana vai lietošana.  ⚫ 

Pamatskola 
⚫ 

 

VILTOŠANA     

Vecāku/aizbildņa paraksta (ietver sevī izlikšanos par vecāku pa tālruni), skolotāja vai oficiālā paraksta 
(halles caurlaides, pielaides zīmes) utt. viltošana. 

9 
⚫ 

   

UZVEDĪBAS PĀRKĀPUMI 



8 
 

 

 

Nepiedienīga vai traucējoša uzvedība 
 

1. līmenis 
 

2. līmenis 
 

3. līmenis 
 

4. līmenis 

BANDA/BANDAS SIMBOLI     

Dalība slepenā biedrībā vai "klubā", kas kaitē skolas labajai kārtībai; 

bandas simbolu vai zīmju rādīšana un/vai rakstīšana. 

 
⚫ 

  

NEPIEDIENĪGAS JŪTU IZPAUSMES     

Nepiedienīga izpausme ietver sevī skūpstīšanos un maigošanos ar partnera piekrišanu, utt. 
⚫ 

   

NEPIEDIENĪGA ATKAILINĀŠANĀS/APĢĒRBA NOVILKŠANA     

Ietver sēžamvietu un/vai dzimumorgānu demonstrēšanu publiskā vietā vai citas personas vai paša 
apģērba noņemšanu, atklājot jebkuru privātu ķermeņa zonu un/vai apakšveļu. Šis pārkāpums ietver 
sevī “bikšu noraušanu". Tas var izraisīt nosūtīšanu pie ēkas atbilstības amatpersonas. Var uzskatīt 
par 3. līmeņa pārkāpumu, ja direktors/pilnvarotā persona to uzskata par pietiekami nopietnu. 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

STUDENTA ATSTĀDINĀŠANAS SKOLĀ (ISS/ISAP) VADLĪNIJAS     

Studenta atstādināšanas skolā vadlīniju neievērošana.  
⚫ 

  

NEPAKĻAUŠANĀS (AUTORITĀTES NOLIEGŠANA/TIEŠA NEPAKLAUSĪBA)    

Atteikšanās sekot personāla rīkojumiem vai prasībām, vai personāla autoritātes noliegšana. ⚫ 
   

PĀRKĀPUMI ĢĒRBTUVĒS/TUALETĒS     

Ļaunprātīga tualetes materiālu izmantošana (ziepes, ūdens, papīra dvieļi, tualetes papīrs). Ieiešana 
"pretējā dzimuma" ģērbtuvē vai tualetē (ietverot citas personas iestumšanu pretējā dzimuma 
ģērbtuvē vai tualetē) ir 2. līmeņa pārkāpums. 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

MELOŠANA     

Apzināta maldinošas vai nepatiesas informācijas sniegšana. 
⚫ 

   

NEATBILSTOŠA PĀRVIETOŠANĀS ĒKAS ROBEŽĀS     

Nespēja mierīgi pārvietoties pa ēku; neiešana rindā; skriešana ēkā; tiešo maršrutu 
neizmantošana; paredzētās teritorijas pamešana bez atļaujas. 

⚫ 

Pamatskola 

   

NOLAIDĪGA UZVEDĪBA     

Kaitējuma nodarīšana citas personas īpašumam vai ievainošana vai citas personas drošības 
apdraudēšana (tostarp, bet neaprobežojoties ar to, ka netiek valkāta maska, kā nepieciešams, lai 
novērstu COVID-19 izplatīšanos, "šoka" rotaļlietu izmantošana, laboratorijas drošība pārkāpumi un 
cita bezatbildīga rīcība). Studentu izjokošana arī var tikt iekļauta šajā kategorijā. 

  
⚫ 

  

BEZRECEPŠU VIELAS     

Turēšana vai lietošana, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar bezrecepšu zālēm, ir 2. līmeņa 
pārkāpums. Zāļu izplatīšana, pārdošana vai pirkšana (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar bezrecepšu 
zālēm) vai “bezrecepšu” zāļu lietošanas ietekmē, kas izraisa uzvedību, kas traucē mācību vidi, ir 3. 
līmeņa pārkāpums. 

  
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 

FIZISKS KONTAKTS/FIZISKS KAITĒJUMS     

Nepiemērots kontakts vai rīcība (piemēram, grūstīšanās, rotaļu cīkstēšanās vai zirgošanās). Fizisks 

kaitējums ir tāda uzvedība kā "rotaļu" cīkstēšanās, sitieni, grūdieni, pļaukas, dunkas vai izjokošana, 

kas var nodarīt fizisku kaitējumu studentam vai pieaugušajam. Var uzskatīt par 2. līmeņa 

pārkāpumu, ja direktors/noteicējs to uzskata par pietiekami nopietnu. 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

UZVEDĪBAS PĀRKĀPUMI 
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Nepiedienīga vai traucējoša uzvedība 
 

1. 
līmenis 

 

2. 
līmenis 

 

3. 
līmenis 

 

4. 
līmenis 

PORNOGRĀFIJA     

Materiālu, kas tiek uzskatīti par pornogrāfiskiem vai šķebinošiem un/vai kas ir nepārprotami seksuāli, 
turēšana, ieskaitot attēlus/rakstiskus sakarus jebkurā elektroniskā ierīcē. Studenti ir atbildīgi par visu 
saturu savā tālrunī neatkarīgi no tā, kur saturs radies. Var uzskatīt par 3. līmeņa pārkāpumu saistībā ar 
satura būtību. 

  

⚫ 

 

⚫ 

 

GLABĀŠANA, LIETOŠANA VAI ATRAŠANĀS IETEKMĒ     

Alkohola, "bezalkoholisko" iesala dzērienu, narkotiku, bezrecepšu legālo sintētisko vielu, kas izraisa 
traucējumus, recepšu medikamentu vai kontrolēto vielu glabāšana; vai vielu, kuras tiek pasniegtas kā 
alkohols, "bezalkoholiskie" iesala dzērieni, narkotikas, legālas sintētiskas bezrecepšu vielas, kas izraisa 
traucējumus, recepšu zāles vai kontrolētas vielas; vai narkotiku piederumu (piemēram, svari, pīpes) vai 
priekšmetu glabāšana, kas tiek uzskatīti par narkotiku piederumiem nelegālu vai kontrolējamu vielu 
lietošanai (skatīt STUDENTU ALKOHOLA/NARKOTIKU LIETOŠANAS KODEKSU). Skolas administrācija 
vērsīsies tiesībaizsardzības iestādēs. 

   

 

 

⚫ 

 

ZAGTA ĪPAŠUMA GLABĀŠANA     

Zagta īpašuma, kura vērtība ir mazāka par 100,00 ASV dolāriem, glabāšana ir 1. līmeņa pārkāpums, un 
kura vērtība ir 100,00 USD un vairāk, ir 2. līmeņa pārkāpums. ⚫ ⚫ 

  

IERAKSTU/DOKUMENTU/RAJONA LIETU GLABĀŠANA     

Zādzība un/vai izmaiņu veikšana skolas, studentu ierakstos vai dokumentos (ieskaitot, bet 

neaprobežojoties ar atzīmju grāmatu, sekmju kartiņu, datorprogrammatūras vai cieto disku, rajonu tīklu, 

datora ierakstu, paroļu, utt. elektronisku uzlaušanu un lejupielādēšanu). 

   
⚫ 

 

NEVALDĀMA DARBĪBA     

Vairāk nekā 2 studenti, kas iesaistīti kautiņā vai kādā citā darbībā, kas atspoguļo kautiņu vai izraisa to.   
⚫ 

 

NOTEIKUMU PĀRKĀPUMS     

Kafejnīcas, rotaļu laukuma, ēdamzāles, gaiteņa noteikumu, sociālās distancēšanās noteikumu un skolas 
funkciju neievērošana. ⚫ 

   

PĀRDOŠANA, KOPĪGOŠANA VAI IZPLATĪŠANA     

Alkohola, "bezalkoholisko" iesala dzērienu, narkotiku, bezrecepšu legālo sintētisko vielu, kas izraisa 
traucējumus, kontrolēto vielu, recepšu medikamentu vai vielu, kuras pārdevējs pasniedz kā iepriekš 
minētās, pārdošana, kopīgošana vai izplatīšana (skatīt STUDENTU ALKOHOLA/NARKOTIKU LIETOŠANAS 
KODEKSU). Skolas administrācija vērsīsies tiesībaizsardzības iestādēs. 

  

 

⚫ 

Pamatskola 

 
⚫ 

 

 

 

SEKSUĀLI NEPIEDIENĪGA UZVEDĪBA     

Piespiedu kārtā, ar nodomu vai vienprātīga pieskaršanās sev vai citas personas ķermenim un/vai 

apģērbam tādā veidā, kas veido vai rada seksuālu kontaktu; tas ietver elektronisko "seksuālu tekstu 

sūtīšanu". 

  
⚫ 

  

SEKSUĀLA UZMĀKŠANĀS UN/VAI UZMĀKŠANĀS VAI DISKRIMINĀCIJA     

Pamatojoties uz rasi, ādas krāsu, dzimumu, nacionālo izcelsmi, etnisko piederību, invaliditāti, reliģiju, 
seksuālo orientāciju vai uztverto seksuālo orientāciju vai jebkuru citu īpašību, ko aizsargā valsts vai 
federālie likumi. Seksuāla uzmākšanās tiek definēta kā nevēlamas seksuālas darbības, pieprasījumi pēc 
seksuāla rakstura labvēlības vai citi mutiska vai fiziska seksuāla rakstura saskarsme. Tas ietver mutiskus 
komentārus, seksuālu vārdu saukšanu, žestus, jokus, apvainojumus, seksuāli orientētus attēlus vai 
vēstules, un seksuāla rakstura baumu izplatīšanu. Seksuālas uzmākšanās rezultātā tiks piemērots IX 
sadaļas norīkojums pie ēkas atbilstības personāla. Var uzskatīt par 3. līmeņa pārkāpumu, ja 
direktors/noteicējs to uzskata par pietiekami nopietnu. 

 

 
⚫ 

Pamatskola 

 

 
 

⚫ 

 

 

 

⚫ 

 

UZVEDĪBAS PĀRKĀPUMI 
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Nepiedienīga vai traucējoša uzvedība 
 

1. 
līmenis 

 

2. līmenis 
 

3. līmenis 
 

4. 
līmenis 

TEHNOLOĢIJU/TĪKLA ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA     

Neatbilstoša rajona tehnoloģijas/tīkla izmantošana. Rajona "Pieņemamās lietošanas vadlīniju" 
pārkāpšana. Studentiem, kuriem ir izsniegtas rajona tehnoloģijas, lai atbalstītu mācības virtuālajā 
vidē, var tikt piemērots disciplinārais sods par rajona tehnoloģiju ļaunprātīgu izmantošanu. Var 
uzskatīt par 3. vai 4. līmeņa pārkāpumu, ja direktors/pilnvarotā persona to uzskata par pietiekami 
nopietnu. 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

NAUDAS VAI ĪPAŠUMA (VALSTS VAI PRIVĀTĀ) ZĀDZĪBA     

Naudas vai īpašuma zādzība, kura vērtība ir mazāka par 100,00 ASV dolāriem, ir 1. līmeņa 
pārkāpums. Naudas vai īpašuma zādzība, kura vērtība 100,00 ASV dolāri vai vairāk, ir 2. līmeņa 
pārkāpums. Par zādzību persona var tikt nodota tiesībaizsardzības iestādēm. 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

DRAUDI, KAS IZTEIKTI 10 VAI VAIRĀK CILVĒKIEM     

Pēc definīcijas Terorisma draudi (SKATĪT VĀRDNĪCU). Skolas administrācija vērsīsies 
tiesībaizsardzības iestādēs. 

  ⚫ 

Pamatskola 
⚫ 

DRAUDĒŠANA/CITAS PERSONAS DZĪVĪBAS APDRAUDĒŠANA     

Draudi pieaugušajam vai studentam mutiski vai fiziski. Disciplinēšanas līmenis tiks noteikts, 
pamatojoties uz kontekstu. Emocionāls komentārs netiks vērtēts tādā pašā veidā kā plānots, 
rakstisks drauds. Var uzskatīt par 4. līmeņa pārkāpumu, ja direktors/pilnvarotā persona to uzskata 
par pietiekami nopietnu. Skolas administrācija var vērsties tiesībaizsardzības iestādēs. 

  
⚫ 

Pamatskola 

 

⚫ 

 

⚫ 

TABAKAS IZSTRĀDĀJUMI/SMĒĶĒŠANA/VEIPINGS     

Jebkura tabakas izstrādājuma, tostarp veipinga ierīču, elektronisko cigarešu, eļļu, ūdenspīpes pīpju, 
sērkociņu, papīra, šķiltavu utt., glabāšana, smēķēšana vai lietošana jebkurā skolas īpašumā pirms 
mācībām, to laikā vai pēc tām. Tabakas izstrādājumi, tostarp veips un elektroniskās cigaretes, tiks 
nekavējoties izmesti. Tiesībaizsardzības iestādes var izrakstīt sodus par to, ka nepilngadīgā persona 
šādas ierīces glabājusi.  

  

⚫ 

  

NELIKUMĪGA IEKĻŪŠANA SKOLAS UN/VAI RAJONA ĪPAŠUMĀ     

Atrašanās skolas teritorijā, esot atstādinātam, vai kad nenotiek mācības vai aktivitātes.   

⚫ 

 

NEATTAISNOTA KAVĒŠANA     

Klases, pusdienu, obligātas akadēmiskas intervences vai skolas dienas neapmeklēšana bez 
atļaujas; ietver iziešanu no skolas teritorijas bez atļaujas vai vecāku zīmes vai vecāku 
neapstiprināšanas ar tālruņa zvanu, kas apstiprina kavējumu. 

 
⚫ 

   

VANDĀLISMS     

Nebūtisks, kura satīrīšanai nepieciešams papildu laiks, var būt nepieciešama atlīdzība; ar 
nodomu bojāt vai mēģināt sabojāt īpašumu, kas pieder personālam, studentiem vai rajonam 
(būs nepieciešama atlīdzināšana). Šis pārkāpums var ietvert studentu izjokošanas darbības. Var 
uzskatīt par 3. līmeņa pārkāpumu, ja ēkas administrators to uzskata par pietiekami nopietnu. 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

VARDARBĪBA     

Vērsta pret studentu vai skolas darbinieku, ar mēģinājumu nogalināt vai nodarīt nopietnus miesas 
bojājumus - studenta fiziska spēka pielietošana ar nolūku nodarīt nopietnus miesas bojājumus. 
Skolas administrācija vērsīsies tiesībaizsardzības iestādēs. 

  
⚫ 

Pamatskola 

 
⚫ 

IEROČU/ ŠAUJAMIEROČU GLABĀŠANA     

Ieroča glabāšana vai lietošana (IEROČA definīcija VĀRDNĪCĀ). Skolas administrācija vērsīsies 

tiesībaizsardzības iestādēs. 12 

   
⚫ 

UZVEDĪBAS PĀRKĀPUMI 
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1. LĪMENIS 

 
KLASES ATBALSTA UN ADMINISTRATĪVĀS RĪCĪBAS PIEMĒRI 

Skolotāju sapulce ar studentu un atkārtoti iemācīti piemēroti 
uzvedības un/vai klases noteikumi 

Aizturēt starpbrīdi - daļēji/pilnībā (jāizmanto tikai tad, ja nav citu iespēju, kā novērst 
uzvedības pārkāpumu) 

Pozitīvas prakses-apmācības iespējas Pusdienu atbalsts (pusdienas nekad netiks aizkavētas) 

Mutiska/rakstiska saziņa ar vecākiem/aizbildni(-ņiem), kas saistīta ar 
uzvedību 

Skolotāju/vecāku/aizbildņu sapulce un/vai ar direktoru 

Vecākiem/ aizbildnim (-iem) tiek sūtīti dienas/nedēļas ziņojumi par 
progresu 

Īstenot alternatīvas iejaukšanās, piemēram, ikdienas shēmu, atjaunojošās 
disciplīnas praksi 

Veikt mācību programmas pielāgošanu, ja nepieciešams Liegt īpašas privilēģijas 

Paturēt studentu pēc stundām Pusdienu/starpbrīža liegšana 

PIRMAIS pārkāpums - līdz pat 3 dienu palikšana pēc stundām vai 
atstādināšana 

 

OTRAIS pārkāpums - līdz pat 5 dienu atstādināšana  

TREŠAIS UN NĀKAMIE pārkāpumi - līdz pat 10 dienu atstādināšana  

 

 

 

 

 

 

 

2. LĪMENIS 

INTENSĪVA ATBALSTA UN ADMINISTRATĪVĀS RĪCĪBAS PIEMĒRI 

Sapulce, kurā piedalās students ar vecākiem/aizbildņiem Atstāšana pēc stundām skolā - starpbrīža/pusdienu privilēģiju zaudēšana 

Vecāku/aizbildņu/skolotāju/studentu/administratoru sapulce Atlīdzināšanas un/vai atjaunojošās prakses sapulce/iespējas 

Atstāšana pēc stundām Nosūtīšana uz Uzvedības komitejas sēdi ar iespējamām papildu dienām 
atstādināšanu no skolas līdz 180 dienām 

Atstādināšana skolā vai atstādināšana no skolas līdz pat desmit (10) 
dienām 

Izraidīšana 

PIRMAIS pārkāpums - līdz pat 10 dienu atstādināšana 

OTRAIS pārkāpums - līdz pat 180 dienu atstādināšana 

 

 

 

 

 

3. LĪMENIS 

ATSTĀDINĀŠANA UN NOSŪTĪŠANA 

Atstādināšana skolā 

Atstādināšana no skolas līdz 180 dienām 

Alternatīva intervences programma citā skolā 

Nosūtīšana uz Uzvedības komitejas sēdi ar iespējamām papildu 
dienām atstādināšanu no skolas līdz 180 dienām 

Izraidīšana 

JEBKĀDS turpmākais 3. līmeņa pārkāpums - Var novest pie izslēgšanas 

 

 

 

 

 

4. LĪMENIS 

PAGARINĀTA ATSTĀDINĀŠANA UN 

NOSŪTĪŠANA 

Atstādināšana skolā Nosūtīšana uz Uzvedības komitejas sēdi ar iespējamām papildu dienām 
atstādināšanu no skolas līdz 180 dienām 

Atstādināšana no skolas 

Izraidīšana 

Ieroču pārkāpumi - atstādināša ne mazāk par vienu gadu (365 kalendārās dienas) vai izslēgšana, noteikšanu veic saskaņā ar Mo. Rev. § 160.261 

LĪMEŅU DEFINĪCIJAS 
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Izglītības padome atzīst savu atbildības daļu par studentu veselību, labklājību un drošību, 
kuri apmeklē Francis Howell skolu rajonu. Tādēļ alkohola vai narkotiku lietošana, tirdzniecība, nodošana, glabāšana vai atrašanās 
alkohola vai narkotiku ietekmē ir aizliegta skolas teritorijā, skolas sponsorētās aktivitātēs vai pasākumos, ekskursijās vai jebkurā 
transportlīdzeklī, kamēr tas tiek izmantota studentu pārvadāšanai skolu rajonā. 

 
Alkohols, kā tas tiek izmantots šajā Studentu Uzvedības kodeksā, tiek definēts kā alkohols, “bezalkoholiski” iesala dzērieni vai 
vielas, kuras tiek uzskatītas par alkoholu vai “bezalkoholiskiem” iesala dzērieniem. 

 
Narkotikas, kā termins tiek izmantots šajā Studentu Uzvedības kodeksā, tiek definētas kā apreibinošās vielas, nelegālās narkotikas, 
recepšu medikamenti, bezrecepšu legālās sintētiskās vielas vai bezrecepšu zāles, kas izraisa traucējumus, un/vai fiziskas vai prātu 
mainošas ķīmiskas vielas vai kontrolētas vielas; vai vielas, kas tiek uzskatītas par apreibinošām vielām, nelegālām narkotikām, 
recepšu medikamentiem, bezrecepšu legālām sintētiskām vielām vai bezrecepšu medikamentiem, kas izraisa traucējumus, un/vai 
fizikālām vai prātu mainošām ķīmiskajām vielām vai bezrecepšu medikamentiem, ja tos lieto mērķim, kas nav tām paredzēts; vai 
narkotiku piederumi. 

 
Kaut arī Padomes vai skolas mācībspēku un administrācijas nolūks nav ierobežot nevienas atbilstīgas personas izglītību skolu rajonā, tiek 
atzīts, ka pareizai mācību videi ir nepieciešama laba skolas disciplīna un skolas pilsonība. Nav taisnīgi attiecībā uz tiem studentiem, kuri 
vēlas maksimāli izmantot savas izglītības un aktivitāšu iespējas, tikt pakļautiem nevajadzīgiem traucējumiem un uzmanības novēršanai, 
ko izraisa citi studenti, kas ir narkotiku vai alkohola ietekmē vai kuru rīcībā ir šīs vielas. 

 
Studentu, kurš atrodas alkohola vai narkotiku ietekmē vai kura rīcībā ir alkohols vai narkotikas, var atstādināt uz laiku līdz 180 skolas 
dienām vai izslēgt no skolas. Direktors/pilnvarotā persona atstādinās šos studentus sākotnēji uz desmit (10) skolas dienām. Par 
pirmajiem alkohola glabāšanas vai narkotiku glabāšanas pārkāpumiem 10 dienu atstādināšanas perioda vietā students var izvēlēties 
apmeklēt alternatīvu intervences programmu atsevišķā skolas vietā. Studentam būs jāpiedalās visaptverošā narkotiku novērtēšanā, 
izmantojot Preferred Family Health (Vēlamā ģimenes veselība) programmu. Students 10 dienu laikā apmeklēs visu skolas dienu un 
izpildīs visus uzdevumus no saviem kursiem un saņems konsultācijas par narkotikām/alkoholu. Pēc atgriešanās savā skolā studenti 
saņems nepārtrauktu atbalstu pozitīvu lēmumu pieņemšanai un noturības veidošanai. Ja students vai vecāki/aizbildnis neapmierinoši 
aizpilda nepieciešamo dokumentāciju, neatbilstoši nokārto vērtējumu vai neierodas uz tālākām atbalsta sanāksmēm, tiks piemērota 
sākotnējā 10 dienu atstādināšana un tiks organizēta Uzvedības komitejas sēde, lai noteiktu atbilstošo(-s) sodu(-s) un/vai papildu 
atstādināšanas dienas. Ieteikumu par sodu(-iem) iesniedz superintendantam/pilnvarotajai personai lēmuma pieņemšanai. 

 
Pēc Studentu Uzvedības kodeksa otrās pārkāpuma iestāšanās students tiek atstādināts līdz pat 
180 skolas dienām vai tiek izslēgts. 

 
Atkarībā no pārkāpuma smaguma pakāpes students, kurš ir nodarbojies ar alkohola vai narkotiku tirdzniecību, dalīšanos ar to vai 
izplatīšanu, tiek atstādināts līdz pat 180 skolas dienām vai tiek izslēgts. Direktors/pilnvarotā persona var atstādināt šos studentus 
sākotnēji uz desmit (10) skolas dienām. Sākotnējā desmit (10) skolas dienas atstādināšanas laikā var sarīkot Uzvedības komitejas sēdi, lai 
noteiktu piemēroto(-s) sodu(-s). Ieteikumu par sodu(-iem) var iesniegt superintendantam/pilnvarotajai personai lēmuma pieņemšanai. 
Uzvedības komitejas izvērtēšanas loceklis pēc saviem ieskatiem var ieteikt alternatīvu izglītības iestādi - Alternatīvo mācību centru (ALC). 
Ja šāda izvietošana tiek pieņemta:  Divu (2) nedēļu laikā pēc mācību uzsākšanas ALC Preferred Family Health programmā ir jāveic 
narkotiku novērtējums. 2) studentam būs jāpiedalās narkotiku konsultācijās, ko nodrošina Preferred Family Health programma. 

STUDENTU ALKOHOLA UN 

NARKOTIKU LIETOŠANAS KODEKSS 
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Tiek piemērotas šādas definīcijas: 

 
“Pārdošana, kopīgošana un izplatīšana” ir alkohola vai narkotiku faktiska nodošana, konstruktīva nodošana, pārvietošanas 
mēģinājums vai nodošana no vienas personas otrai. Šis termins ietver, bet neaprobežojas ar pārdošanu, barteri, apmaiņu, 
izplatīšanu sociālajos tīklos un dāvināšanu. 

 
"Glabāšana" ir darbība vai apstāklis, kad kāda personai klāt ir alkohols vai narkotikas, vai tās atrodas īpašumā, kas pieder, ir 
piešķirtas vai uzticēts studenta rīcībā vai kontrolē. 

 
"Būt ietekmē" nozīmē narkotiku uzņemšanu, patēriņu vai absorbēšanu organismā (iekšķīgi, injekciju veidā, šņaucot utt.). “Būt 
ietekmē” ietver, bet neaprobežojas ar jebkādu alkohola vai narkotisko vielu lietošanu pirms atrašanās rajona īpašumā vai skolas 
sponsorētā pasākumā vai atpūtas braucienā, neatkarīgi no tā, vai tas atrodas rajona īpašumā vai ārpus tā, ja šāda lietošana ir 
nosakāma novērošanas vai testēšanas ceļā, kamēr students ir skolā vai nodarbībā. Ja administratoram ir aizdomas, ka students 
atrodas ietekmē, viņš var veikt lietošanas pārbaudi uz vietas, konsultēties ar medicīnas speciālistiem vai veikt testus. Pārbaude 
sastāvēs no alkohola alkometriem un narkotiku siekalu analīzēm, ja ir pamatotas aizdomas. Nekādā gadījumā jēdziena “būt 
ietekmē” definīcija nedrīkst aprobežoties ar terminu, kāds tiek piemērots mehānisko transportlīdzekļu lietošanai. 

 
“Narkotiku piederumi” ir visas iekārtas, prriekšmeti, vielas un jebkura veida materiāli, kas tiek izmantoti, paredzēti lietošanai 
vai izveidoti izmantošanai šādiem nolūkiem - kontrolētas vielas vai kontrolētas vielas imitācijas stādīšanai, pavairošanai, 
kultivēšanai, audzēšanai, ražas novākšanai, ražošanai, salikšanai, pārveidošanai, izgatavošanai, pārstrādei, sagatavošanai, 
uzglabāšanai, saturēšanai, slēpšanai, injicēšanai, ieelpošanai vai citādai ievadīšanai cilvēka ķermenī. 

 
 
 

 

STUDENTU ALKOHOLA UN NARKOTIKU LIETOŠANAS 
KODEKSS 
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Francis Howell skolu rajons cenšas nodrošināt drošu, no vardarbības brīvu izglītības vidi saviem studentiem un darba vietu saviem 
darbiniekiem. Rajons nosaka, ka šaujamieročiem nav vietas skolas teritorijā. 

 
Rajons atzīst, ka tam ir jāievēro federālie un štata likumi attiecībā uz attieksmi pret studentiem, kuri ienes skolā šaujamieročus. 
Attiecīgi šī informācija atbilst 1994. gada Amerikas skolu uzlabošanas likuma, Personu ar invaliditāti izglītības likuma un citu 
piemērojamo federālo un štatu likumu noteikumiem. 

 
Rajons apzin kaitējuma risku, ko persona, kas ienes skolā šaujamieroci, var radīt sev un citiem, kas atrodas skolas telpās. Rajons 
atzīst, ka ieroča esamība ir potenciāls drauds studentu, darbinieku un citu cilvēku veselībai un drošībai. Rajons nepieļaus 
kaitējuma risku, ja kāda persona mūsu skolas telpās ienesīs šaujamieroci. 

 
Tādējādi Rajons norāda sekojošo: 

I. DEFINĪCIJAS 

Termins "šaujamierocis" tiek noteikts saskaņā ar federālajiem likumiem, kā noteikts 18. ASV kodeksa 921. panta jaunākajā 

versijā. Termins "šaujamierocis" ietver, bet neaprobežojas ar šādiem priekšmetiem: 
A. Jebkurš priekšmets, kas ir pielādēts vai nepielādēts ierocis, ieroča karkass vai ieroča stobrs un kas ir paredzēts vai kuru 

var viegli pārveidot tā, lai raidītu šāviņu sprāgstvielas darbības rezultātā; vai 
B. Jebkurš priekšmets, kurš sprāgstvielas vai cita propelenta iedarbībā izstumj vai, kuru var viegli pārveidot šai darbībai, un 

kam ir stobrs ar vismaz puscollas diametra urbumu; vai 
C. Jebkura sprādzienbīstama, aizdedzināma vai indīga gāze, piemēram: bumbas; granātas, raķetes ar propelenta lādiņu, 

kas pārsniedz četras (4) unces; un citas līdzīgas ierīces, kas atzītas saskaņā ar federālajiem likumiem; vai 

D. Jebkura daļu kombinācija, kas izveidota vai paredzēta izmantošanai, lai jebkuru ierīci pārveidotu par ierīci, kā aprakstīts 

“Definīcijas” sadaļas B vai C punktā. 

 
II. STUDENTS, KAS SKOLĀ IENES ŠAUJAMIEROCI 

Rajons nepieļaus, ka students ienes šaujamieroci skolā. Tāpēc Rajons veiks šādas darbības, nosakot, vai students ir ienesis 
skolā šaujamieroci: 

A. Rajons nosūtīs studenta lietu uz atbilstošo kriminālās izmeklēšanas vai nepilngadīgo likumpārkāpumu sistēmu; un 
B. Rajons atstādinās studentu no skolas uz laiku, kas nav mazāks par vienu (1) gadu (365 dienas) no pārkāpuma izdarīšanas 

dienas, un pēc saviem ieskatiem var izslēgt studentu no skolas uz visiem laikiem. Pēc Skolu superintendanta ieteikuma 
šo atstādināšanas nosacījumu var mainīt katrā gadījumā atsevišķi, ja superintendants nosaka, ka apstākļi attaisno šādas 
nomaiņu. 

C. Rajons pēc saviem ieskatiem var nodrošināt studentam, kas saskaņā ar 2620. Rajona politiku ir atstādināts, izglītības 
pakalpojumus alternatīvā vidē. 

 
III. PIEMĒROJAMĪBA STUDENTIEM-INVALĪDIEM 

Ja students, par kuru tiek noteikts, ka tas pārkāpj šīs No šaujamieročiem brīvas skolas vadlīnijas, ir students-invalīds saskaņā 
ar Invalīdu izglītības likumu, Rajons ievēros federālās un štata prasības, kas noteiktas piemērojamos statūtos un noteikumos. 
Šādos likumos un noteikumos ir noteiktas īpašas procedūras, kas jāievēro, ja students-invalīds ienes skolā šaujamieroci. Šīs 
vadlīnijas attieksies uz studentiem-invalīdiem tiktāl, ciktāl to piemērošana ir atļauta saskaņā ar Invalīdu izglītības likumu. 

 
IV. PIEMĒROJAMĪBA CITĀM RAJONA POLITIKĀM 

Visas pārējās Rajona šaujamieroču politikas, disciplīnas politikas vai šaujamieročiem līdzīgu priekšmetu politikas paliek spēkā, 
kā tās pašlaik pastāv vai ar turpmākajiem grozījumiem. 

NO ŠAUJAMIEROČIEM BRĪVU SKOLU KODEKSS 
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Pēcstundu mācību zāle - uzraudzīta mācību zāles vide, kas tiek nodrošināta ārpus mācību laika. Sestdienas skola ir 
uzraudzīta mācību zāles vide, kas tiek nodrošināta ārpus mācību laika sestdienu rītos. Dažādās skolās laiki var atšķirties. 
Studentu darbības tiek stingri uzraudzītas un ierobežotas. Studentiem visu pēcstundu darba laiku jābūt klusiem un jāstrādā 
tikai un vienīgi ar nozīmētajiem uzdevumiem. Tiem, kas ierodas ar nokavēšanos, netiks ļauts veikt nozīmēto pēcstundu 
darbu. 

 
Atstādināšana skolā (ISS/ISAP) - strukturēta, autonoma vide, kurā studentam ir iespēja izpildīt uzdevumus, lai saņemtu 
atzīmes. Pirms ievietot studentu ISS/ISAP, sazināsies ar vecākiem/aizbildni. Ja students ar IEP tiek ievietots ISS/ISAP, to īpašie 
izglītības pakalpojumi tiks nodrošināti, kā norādīts IEP vai ISS/ISAP pavadītais laiks tiks ieskaitīts kā atstādināšana no skolas. 
Students var piedalīties aktivitātēs, pabeidzot savu atstādināšanu skolā. 

 
Atstādināšana no skolas (OSS) - atstādināšana no skolas apmeklējuma. Pirms studenta atgriešanās skolā var būt 
nepieciešams sarīkot studenta un vecāku/aizbildņa sapulci. Studentiem, kuri saņem OSS, būs iespēja nokavēto darbu 
kompensēt par 100% , izņemot turpmāk norādītos apstākļos. 
 
Studenta atzīme atstādināšanas laikā tiks balstīta uz darbu, kas tika nodrošināts studentam, lai to atstādināšanas laikā 
varētu pabeigt ārpus klases. Ja studentam tiek piedāvāta alternatīva vide un šī iespēja tiek noraidīta, vecāki/aizbildnis(-ņi) 
uzņemsies atbildību par studenta izglītību atstādināšanas laikā. 

 

NETIKS ĻAUTS VEIKT KOMPENSĒŠANAS DARBU, JA: 

• OSS atgriežamais darbs netika iesniegts termiņā 

• ISS/ISAP darbs netika pabeigts līdz dienai, kad students atgriežas skolā 

• Students/Vecāki/Aizbildni(-ņi) neizvēlas izmantot AIP (Alternatīvās Intervences Programmu) 

• Atstādināšanas periods pārsniedz 55 skolas dienas. 

 
Neviens students, kurš ir atstādināts no skolas, atstādināšanas laikā nedrīkst atrasties skolas īpašumā vai kādā citā rajona 
īpašumā. Turklāt atstādinātais students atstādināšanas laikā nedrīkst piedalīties vai apmeklēt ārpusklases pasākumus skolas 
teritorijā vai ārpus tās. Pabeidzot atstādināšanas no skolas periodu, studentam pirms dalības aktivitātēs vai sacensībās ir 
jāpierāda sevi kā uzticamam skolas dalībniekam. Tomēr studentam ir atļauts rajona īpašumā apmeklēt Uzvedības komitejas 
sēdi un apmeklēt norīkoto alternatīvo programmu. 

 
Jebkuram studentam, kurš atgriežas skolā pēc atstādināšanas perioda, jāpiedalās atkārtotas iestāšanās sapulcē, kurā 
piedalās direktors/ pilnvarotā persona, un tajā var piedalīties arī studenta vecāki/aizbildnis(-ņi). 

 
Atstādināšana no skolas uz 10 līdz 180 dienām - Superintendants/pilnvarotā persona var atstādināt studentu uz laiku līdz 
180 skolas dienām un ieteikt ilgāku atstādināšanu un izslēgšanu Izglītības padomē. Tikai Padome var noteikt atstādināšanu, 
kas pārsniedz simt astoņdesmit (180) dienas. Tiks sasaukta Uzvedības komitejas sēde, lai pārskatītu sākotnējo atstādināšanu 
izraisījuši rīcību un sniegtu ieteikumu par vairāk nekā desmit (10) dienu atstādināšanu no skolas un/vai izslēgšanu. 

DISCIPLINĒŠANAS DEFINĪCIJAS 
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Uzvedības komitejas sēde - Uzvedības komitejas sēde tiks sarīkota pirms īstenot jebkādu atstādināšanu no skolas, kas ilgst vairāk nekā 
desmit (10) skolas dienas. Uzvedības komitejas sēdē piedalās uzklausīšanas amatpersona, direktors/pilnvarotā persona un cits ēkas vai 
rajona personāls, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu. Studentam un viņu vecākiem/aizbildnim(-ņiem) būs iespēja apmeklēt 
Uzvedības komitejas sēdi. Sēde notiks studenta sākotnējās desmit (10) dienu atstādināšanas laikā. Advokātiem nav atļauts piedalīties 
Uzvedības komitejas sēdēs (izņemot vecākus/aizbildņus, kuri ir advokāti un piedalās kopā ar savu bērnu). Ierakstīšanas ierīces ir 
aizliegtas Uzvedības komitejas sēdēs, ja vien tas nav nepieciešams vecāku/aizbildņu invaliditātes gadījumā. Paziņojums par 
nepieciešamību izmantot ierakstīšanas ierīci kā palīglīdzekli jāiesniedz Studentu pakalpojumu departamentam vismaz 48 stundas pirms 
sēdes. 

 
Students, kuru superidentanta pilnvarotā persona atstādina no skolas uz vairāk nekā desmit (10) dienām, desmit (10) 
dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var pieprasīt Uzvedības komitejas lēmumu pārsūdzēt Skolu superidentantam, ja viņu rīcībā ir 
informācija, kas, viņuprāt, netika ņemta vērā sēdē. Šāds pieprasījums jāsaņem superidentanta birojā līdz pulksten 16:30 tajā datumā, 
kurā jāiesniedz apelācijas pieprasījums. Advokātiem nav atļauts piedalīties apelācijas sanāksmē ar Skolu superidentantu. 

 
Ja studenta vecāks(-i)/aizbildnis(-ņi) nepiekrīt Skolu superindentanda lēmumam, viņi var pieprasīt sarīkot sēdi Izglītības padomē. 
Students, kurš pieprasa šādas sēdes rīkošanu, tiks rakstiski informēts par pret studentu izvirzītajām apsūdzībām; sēdes laiku, datumu un 
vietu; un studenta tiesībām būt pārstāvētam ar advokātu, izsaukt un nopratināt lieciniekus un uzrādīt citus pierādījumus studenta 
aizstāvībai. 

 
Speciālās izglītības (studentu ar invaliditāti) disciplinēšanas noteikums - studentiem, kuri pašlaik saņem speciālās izglītības 
pakalpojumus, tiks piemēroti disciplinārie sodi saskaņā ar štata un federālajiem mandātiem. Gadījumos, kad studenti ar invaliditāti tiek 
ieteikti Uzklausīšanas komitejas sēdei, un šīs sēdes rezultāti ietver atstādināšanu uz vairāk nekā 10 skolas dienām, tiks sarīkota 
Manifestācijas noteikšanas sanāksme, lai noteiktu, vai pārkāpums bija saistīts ar studenta invaliditāti pēc Uzvedības komitejas sēdes. 

 

A+ pilsonības politika vidusskolas studentiem 
Francis Howell skolu rajona A+ konsultatīvā komiteja uzskata, ka studentam, kurš absolvē A + statusu, ļoti svarīga ir laba pilsonība. 
Studentu, kas piedalās A + programmā un kuriem tiek piemērota atstādināšana, kvalificēšanās programmai tiek pakļauta riskam. Visi 
četri gadi ir daļa no pilsonības snieguma pieraksta. Par turpmāk norādīto students tiks atstādināts no A+ programmas: 

• 5 vai vairāk gadījumi, kad tiek piemērota atstādināšana skolā un/vai no skolas studenta vidusskolas mācību laikā (9.-12. klase). 

• Jebkāda atstādināšana, kuras rezultātā students tiek atstādināts no skolas uz 10 dienām un ilgāk. 

 

A+ pārsūdzības process 
Pēc paziņojuma par apmeklējumu vai pilsonības pārkāpumu saņemšanas studentam un/vai vecākiem/aizbildņiem ir tiesības pieprasīt 
A + pārsūdzību. Ja rodas bažas vai kvalifikācija nav piemērojama: 

• Studentam un vecākiem/aizbildņiem rakstiski jāpaziņo A + koordinatoram par nodomu pārrunāt bažas vai nepiemērotību. 

• A + koordinators sasauks A + pārsūdzības komitejas sanāksmi, lai apsvērtu atbilstību. 

• Pārsūdzības komiteja uzklausīs prasību un nosūtīs lēmumu studentam un vecākiem/aizbildņiem. 
Ikvienam, kurš pieprasa pārsūdzību, jāaizpilda veidlapa “A + pārsūdzība”, kas ir pieejama pie A + koordinatora studenta vidusskolā. 
Pēc tam, kad pārbaudes komiteja būs pieņēmusi lēmumu, A + koordinators par to paziņos vecākiem/aizbildnim(-ņiem). 

DISCIPLINĒŠANAS DEFINĪCIJAS 
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Izslēgšana - Termins “izslēgšana” attiecas uz neatgriezenisku izslēgšanu no skolas. Papildus ilgtermiņa atstādināšanas 
noteikšanai Skolu superintendants var ieteikt Izglītības padomei izslēgt studentu no skolas. Padome izskatīs šo ieteikumu un 
izlems, vai turpināt ar izslēgšanas sēdi. Ja Izglītības padome turpinās ar izslēgšanas sēdi, students un viņa vecāki/aizbildnis(-
ņi), kas pieprasa šādas sēdes rīkošanu, tiks rakstiski informēti par pret studentu izvirzītajām apsūdzībām; sēdes laiku, datumu 
un vietu; un studenta tiesībām būt pārstāvētam ar advokātu, izsaukt un nopratināt lieciniekus un uzrādīt citus pierādījumus 
studenta aizstāvībai. Neviens students netiks izslēgts bez Izglītības padomes sēdes. 

 
Saskaņā ar 2660. Rajona politiku neviens students netiek uzņemts vai nav atļauts uzņemt to (izņemot likumā 
paredzētos gadījumus) pēc atstādināšanas vai izslēgšanas no šī Rajona vai jebkura cita skolu rajona, kamēr Rajons nav 
rīkojis sanāksmi, lai apsvērtu iespējamo atpakaļuzņemšanu. Sanāksmes laikā dalībnieki izvērtēs uzvedību, kuras 
rezultātā tika piemērots disciplīnārais sods, un visas koriģējošās darbības, kas, domājams, ir nepieciešamas, lai 
novērstu līdzīgu uzvedību nākotnē. 

 
Tomēr neviens students netiks atkārtoti uzņemts vai uzņemts, ja students tika notiesāts, apsūdzēts kā pieaugušais vai 
nepilngadīgais bez galīgā sprieduma vai notiesāts par nepilngadīgā rīcību, kas, ja viņu apsūdz kā pieaugušo, būtu viens 
no šiem pārkāpumiem: 

 

• Pirmās pakāpes slepkavība (Mo. Rev. Stat. § 536.020) 

• Otrās pakāpes slepkavība (Mo. Rev. Stat. § 565.021) 

• Pirmās pakāpes uzbrukums (Mo. Rev. Stat. § 565.050) 

• Izvarošana ar spēka pielietošanu (Mo. Rev. Stat. § 566.030) 

• Piespiedu sodomija (Mo. Rev. Stat. § 566.060) 

• Pirmās pakāpes laupīšana (Mo. Rev. Stat. § 570.023) 

• Narkotiku izplatīšana nepilngadīgai personai (Mo. Rev. Stat. § 579.020) 

• Pirmās pakāpes dedzināšana (Mo. Rev. Stat. § 569.040) 

• Nolaupīšana kā A klases noziegums (Mo. Rev. Stat. § 565.110) 

• Likumā noteiktā izvarošana (Mo. Rev. Stat. § 566.032) 

• Likumā noteiktā sodomija (Mo. Rev. Stat. § 566.062) 

DISCIPLINĒŠANAS DEFINĪCIJAS 
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Francis Howell autobusu vadītājiem tiek uzticēta drošas un sakārtotas vides uzturēšana Rajona 
autobusos. 
 
Zemāk ir sniegts saraksts ar studentu sagaidāmo uzvedību, braucot ar 
Rajona autobusiem: 

• Ievērot visas Studentu Uzvedības kodeksa prasības 

• Ievērot visas autobusa vadītāja norādes 

• Sēdēt ar seju uz autobusa priekšgalu 

• Ievērot sociālās distancēšanās prasības 

• Iekāpt un izkāpt no noteiktā autobusa paredzētajās pieturās 

• Turēt visas ķermeņa daļas un visus priekšmetus autobusa iekšienē 

• Izturēties ar cieņu pret citiem (kā mutiski, tā fiziski) 

• Izturēties autobusā cieņpilni (nekāda fiziska kaitējuma, piemēslošanas, priekšmetu mešanas, ēšanas vai dzeršanas) 

• Braukt ar studentam nozīmēto autobusu 

 
PIEZĪME: Visi autobusi jebkurā laikā var tikt novēroti ar kamerām. 
 

Lai uzturētu kārtību un nodrošinātu drošu vidi, autobusa vadītājs var veikt kādu no šīm darbībām: 

• Uzsākt sarunas ar studentu 

• Uzsākt sarunas ar direktoru/pilnvaroto personu 

• Likt studentiem ievērot noteikumus 

• Piešķirt sēdvietas autobusā 

• Izdot autobusa biļešu brīdinājumus 

• Izdot autobusa biļetes 

 
Rajons autobusu uzskata par klases paplašinājumu; tāpēc nepareiza uzvedība autobusā radīs sekas. Sekas var būt 
atstādināšana no autobusa izmantošanas. Gadījumos, kad pārkāpums ir smags un/vai apdraud studentu vispārējo drošību, 
jautājums nekavējoties tiks nodots direktoram/pilnvarotajai personai. Direktoram/pilnvarotajai personai ir tiesības pēc 

vajadzības īstenot/izstrādāt alternatīvu disciplīnas plānu. Rajona transporta direktors un transporta drošības 
vadītājs tiksies ar direktoru/pilnvaroto personu pēc pieprasījuma vai, kad to uzskatīs par nepieciešamu. 

AUTOBUSU LIETOŠANAS  
VADLĪNIJAS 
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2670. Rajona politika nosaka: Neviena persona, kas nodarbināta Rajona darbā vai darbojas kā brīvprātīgais šajā Rajonā, 
nedrīkst piemērot vai likt piemērot miesas sodu studentam, kurš apmeklē Rajona skolas. 

 

Rajona darbinieks var izmantot saprātīgus ierobežojumus pret studentu, iepriekš nepaziņojot 
direktoram/pilnvarotajai personai, ja tas ir svarīgi pašaizsardzībai, kārtības saglabāšanai vai citu personu vai 
rajona īpašuma aizsardzībai. 

 
 
 
 
 

 

MIESAS SODI: AIZLIEGTI 
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Francis Howell skolu rajonā (FHSD) ir pieejams internets studentiem, skolotājiem, darbiniekiem, vecākiem (aizbildņiem) un 
administratoriem. Studentiem jāizmanto FHSD telekomunikācijas saskaņā ar 6320. Rajona politiku. Studentiem ir atļauts 
piekļūt ar mācību programmu saistītai informācijai un pētījumu tēmām un idejām, kas veicina inovāciju mācībās. 

 
Iemācīties elektroniski sazināties un pārvietoties lielā informācijas daudzumā, kas atrodas gan publiskajos, gan privātajos 
tīklos, ir informāciju tehnoloģiju prasmes, kas nodrošina studentu sasniegumus 21. gadsimtā. Dažos gadījumos studentiem, ja 
to apstiprina klases skolotājs, ir atļauts ņemt līdzi savas tehnoloģijas ierīces izglītības nolūkos (piemēram, klēpjdatorus, iPod, 
iPad, elektroniskos lasītājus, utt.). 

 
Drošība 
Rajons nodrošina CIPA (Bērnu interneta aizsardzības likums) atbilstību, izmantojot ugunsmūri un filtrus. Tomēr studentiem ir 
jāziņo savam skolotājam vai citiem mācībspēkiem, ja viņi piekļūst informācijai, kas viņiem liek justies neērti. 

 
Zemāk norādītās darbības TIEK ATĻAUTAS rajona tīklos: 

 

• Izmantot telekomunikācijas tikai izglītības nolūkos 

• Sazināties ar citiem ar cieņu un pieklājīgi 

• Ievērot autortiesību likumus un citu intelektuālā īpašuma tiesības 

• Nodrošināt personas vārda, tālruņa numura, adreses un paroles privātumu un ievērot to pašu privātumu attiecībā pret citām personām 

 
Šīs vadlīnijas tiek sniegtas, lai jūs apzinātos savus pienākumus. Tīkla administrators vai ieceltais FHSD pārstāvis var 
atsaukt tīkla/datora tiesības, ja netiek ievērotas vadlīnijas. 

 
Zemāk norādītās darbības NETIEK ATĻAUTAS rajona tīklos: 

Konfidenciālas informācijas koplietošana Paroles nodošana citiem 
Personiskas informācijas nodošana internetā Uzmākšanās, aizskaršana vai jebkāda veida 

kaitējums citiem  
Mēģinājumi apiet vai uzlauzt drošības sistēmu Piekļuve pornogrāfiskam/nelegālam materiālam 
Programmatūras nelikumīga kopēšana Neatļauta iekļūšana citu personu mapēs, failos 

vai dokumentos  
Mēģinājumi iznīcināt vai kaitēt citu datiem/failiem  Tīkla izmantošana komerciāliem mērķiem  
Nepieklājīgas valodas izmantošana Interneta spēļu, kas nav mācību programmas, 

izmantošana 

Autortiesību likumu pārkāpšana vai plaģiāts Neatļautu vietņu izmantošana 
Rajona tīkla vai tehnoloģijas vandālisms Vīrusu augšupielāde, datu mainīšana vai 

ierobežotas informācijas zādzība 
 

IESPĒJAMIE DISCIPLINĀRSODI PAR PĀRKĀPUMIEM 
Pārkāpjot 6320. Rajona politiku attiecībā uz tīkla un interneta lietošanu, tiks piemēroti disciplinārsodi, kas ietver, bet 
neaprobežojas ar vienu vai vairākiem no šiem: 1) tīkla privilēģiju apturēšana vai atsaukšana; 2) piekļuves internetam 
apturēšana vai atsaukšana; 3) piekļuves datoram apturēšana vai atsaukšana; 4) atstādināšana no skolas; vai 5) izslēgšana. 

 
LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ: Ja vēlaties liegt savam studentam neatkarīgu interneta lietošanu, lūdzu, sazinieties ar skolu, 
kuru viņi apmeklē, lai saņemtu atbilstošu veidlapu. 

TĪKLA UN INTERNETA PIEŅEMAMAS 
LIETOŠANAS VADLĪNIJAS 
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Iebiedēšana 
Iebiedēšana, kā definēta Izglītības padomes 2655. politikā ir tīša indivīda vai personu grupas rīcība, ar mērķi izraisīt iebiedēšanu, 
nevēlama agresīva uzvedība vai uzmākšanās, kas atkārtojas vai būtībā, visticamāk, tiks atkārtota un liek saprātīgam studentam 
baidīties par savu fizisko drošību vai īpašumu; būtiski traucē jebkura studenta, bez izņēmuma, sniegumu, iespējas vai 
priekšrocības, vai būtiski izjauc skolas kārtīgu darbību. Iebiedēšana var sastāvēt no fiziskām darbībām, ieskaitot žestus, vai mutisku 
kiberhuligānismu, elektronisku vai rakstisku saziņu un jebkādiem atriebības draudiem, ziņojot par iebiedēšanas aktiem. 

 
Rajons ir apņēmies uzturēt mācību un darba vidi bez jebkāda veida studentu iebiedēšanas skolas teritorijā, mācību laikā, 
skolas sponsorētā pasākumā vai ar skolu saistītā kontekstā. Studenti un/vai viņu vecāki/ aizbildnis(-ņi) tiek aicināti ziņot savam 
ēkas administratoram par visiem iebiedēšanas gadījumiem. 

 
Rajons aicina studentus ziņot par iebiedēšanu. Studentiem ir jāziņo, ja viņi kļuvuši par cietušajiem vai aculieciniekiem. Skolas ar 
studentiem apspriedīs drošus veidus, kā ziņot par iebiedēšanu. Studentiem, kuri tiek pakļauti vardarbībai vai ir liecinieki 
iebiedēšanai, nekavējoties jāziņo par incidentu pieaugušajam. Vecākiem/aizbildņiem ir jāsazinās ar direktoru, lai ziņotu par 
iebiedēšanu, par kuru ziņojis viņu bērns, ja bērnam nav ērti sastādīt ziņojumu. Katrs ziņojums par iebiedēšanu tiks izskatīts. FHSD 
vietnē ir iebiedēšanas resursi vecākiem un studentiem Rajona vietnes cilnē “Vecākiem". 
http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 

 

Sapulce 
Saziņa, kas notiek klātienē, ar video palīdzību vai pa tālruni. 

 
Kiberhuligānisms 
Kiberhuligānisms, kā noteikts 2655. politikā, iebiedēšana, kā noteikts iepriekš, nosūtot komunikāciju, ieskaitot, bet 
neaprobežojoties ar ziņojumu, tekstu, skaņu vai attēlu, izmantojot elektronisku ierīci, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tālruni, 
bezvadu tālruni vai citu bezvadu sakaru ierīci, datoru vai peidžeri. Rajons var aizliegt un disciplinēt par kiberhuligānismu, kas rodas 
jebkurā Rajona skolas pilsētiņā vai kādā no Rajona aktivitātēm, ja elektroniskā saziņa tika veikta, izmantojot skolas tehnoloģiskos 
resursus, ja ir pietiekama saikne ar izglītības vidi vai ja elektroniskā saziņa tika veikta Rajona skolas pilsētiņā vai rajona aktivitātēs, 
izmantojot paša studenta tehnoloģiskos resursus. Turklāt disciplinārsodi tiks piemēroti studentiem, kuri veic nozīmīgus uzvedības 
pārkāpumus ārpus skolas kampusa, kas būtiski un negatīvi ietekmē Rajona studentu izglītību. 

 
Aizskaršana/Diskriminācija 
Rajona politika ir uzturēt tādu mācību vidi, kurā nav aizskaršanas indivīda rases, ādas krāsas, dzimuma, nacionālās izcelsmes, 
etniskās piederības, invaliditātes, reliģijas, seksuālās orientācijas vai uztvertās dzimumorientācijas dēļ. Rajons aizliedz jebkādu 
aizskaršanu un diskrimināciju rases, ādas krāsas, dzimuma, nacionālās izcelsmes, etniskās piederības, invaliditātes, reliģijas, 
seksuālās orientācijas vai uztvertās dzimumorientācijas dēļ. 

 
Skolas sistēma rīkosies, lai nekavējoties izmeklētu visas sūdzības - gan formālas, gan neoficiālas, mutiskas vai rakstiskas - par 
uzmākšanos vai diskrimināciju rases, ādas krāsas, dzimuma, nacionālās izcelsmes, etniskās piederības, invaliditātes, reliģijas, 
seksuālās orientācijas vai uztvertās dzimumorientācijas dēļ, lai nekavējoties veiktu atbilstošus pasākumus, lai pasargātu 
personas no turpmākas aizskaršanas vai diskriminācijas, un, ja tā konstatē aizskaršanu vai diskrimināciju, nekavējoties un 
atbilstoši piemērotu disciplinārsodu jebkuram studentam, skolotājam, administratoram vai citam skolas darbiniekam, kurš 
aizskara/diskriminēja kādu, un/vai veiktu citas atbilstošas darbības, kas pamatoti aprēķinātas, lai izbeigtu aizskaršanu. 

TERMINU VĀRDNĪCA 
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Iesvētīšana 
Studentu iesvētīšanu strikti aizliedz Rajona 2920. politika. Iesvētīšana tiek definēta kā tīša rīcība, kas vērsta pret citu 
studentu, neatkarīgi no tā, vai tā notiek skolas teritorijā vai ārpus skolas, ar mērķi iesvētīt vai uzņemt ar skolu saistītas 
aktivitātes vai sporta komandā. Šajā politikā aizliegtā rīcība ietver, bet neaprobežojas ar dzimumorgānu, sēžamvietu vai 
krūšu (studentēm) atsegšanu vai pieskaršanos tieši vai netieši, saskaroties ar apakšveļu, fiziska kaitējuma draudi, kā arī 
fiziska vai garīga kaitējuma vai pazemojuma piemērošana. 

 
Studentiem, kas pārkāpj šo politiku, tiks piemērota atstādināšana/izslēgšana no skolas un atstādināšana un izslēgšana no 
aktivitātēm/sportiskās līdzdalības atkarībā no pārkāpuma smaguma pakāpes. 

 

Automašīnas novietošanas atļaujas 
Tā kā studentu stāvvietām katrā vidusskolas pilsētiņā ir ierobežota vieta, ir nepieciešamas autostāvvietas atļaujas, lai 
studenti varētu braukt uz skolu. Kritērijus atļauju saņemšanai un citus noteikumus par studentu automašīnām noteiks 
attiecīgais vidusskolas administrators. Par pārkāpumiem var tikt atņemtas automašīnas novietošanas privilēģijas. 

 
Atlīdzināšana 
Nozagta(-u) priekšmeta(-u) aizstāšana vai kompensācijas vai pakalpojumu veidā nodrošināta patiesā tirgus vērtība. 

 
Zagšana/zādzība 
Citas personas vai iestādes mantas paņemšana vai mēģināšana to paņemt bez īpašnieka atļaujas vai ziņas ar nolūku 
atņemt īpašniekam tās izmantošanas iespējas (saskaņā ar Zādzības pārkāpumu). 

 
Seksuālu tekstu sūtīšana 
Seksuāla rakstura fotogrāfiju vai ziņojumu sūtīšana, izmantojot elektronisku ierīci. 

 
Terorisma draudi 

Ja kāds draud izdarīt vardarbību, lai terorizētu citu cilvēku vai izraisītu sabiedrības paniku. 

 
Neatļauta iekļūšana 
Atrašanās skolas teritorijā bez atļaujas, tostarp atstādināšanas vai izslēgšanas laikā; ietver ielaušanos un iekļūšanu. Vai arī palikšana skolas 
teritorijā, kad skolas administrācija ir pieprasījusi indivīdam atstāt to. 

 
Ierocis (ieskaitot ierocim līdzīgu priekšmetu un munīciju) 

Ierocis ilustratīvi un bez ierobežojumiem ir viens no šiem: 
Šaujamierocis: Šaujamierocis ir definēts Federālā kodeksa 18. U.S.C. 921. pantā. Piemēri ietver pistoles, šautenes, 

bises un bumbas. Pilnīgu definīciju skatīt federālajā kodeksā. 
Citi ieroči: Jebkura veida ieroči, kas ir pielādēti vai nepielādēti, darbināmi vai nedarbināmi, ieskaitot jebkuru 

priekšmetu, kas nav šaujamierocis un kas izskatās kā ierocis. Tas ietver, bet neaprobežojas ar skrošu pistoli, 
peintbola pistoli, apdullināšanas pistoli, teizeru, BB ieroci, apžilbināšanas pistoli, naglu pistoli vai rotaļu pistoli. 

Citi ieroči: Jebkurš agregāts vai priekšmets, kas tiek izmantots bīstamā veidā un kas var izraisīt miesas bojājumus vai ir 
paredzēts miesas bojājumu un/vai ievainojumu nodarīšanai, izņemot šaujamieročus vai citu ieroci. Tas ietver, 
bet neaprobežojas ar: automātisko nazi, medību nazi, zvaigžņveida nazi, skuvekli (ieskaitot taisnu vai ievelkamu 
skuvekli), misiņa dūru uzlikas, paklāju nazi, ķēdestieņus, cimdu ar asumiem, aproci ar asumiem, jebkuru zižļa 
atvasinājumu, asaru gāzes ierīci vai piparu gāzi. 

 
Misūri Štata nolikums, kas nosaka ieroča definīciju, ir pieejams šādā saitē: 
http://www.moga.mo.gov/statutes/C500- 599/5710000010.HTM 
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