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NON-CERTIFIED STAFF LEAVES AND ABSENCES 

  

TThhee  BBooaarrdd  bbeelliieevveess  tthhaatt  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  lleeaavveess  hheellppss  ttoo  aattttrraacctt  aanndd  rreettaaiinn  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  

wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ggrrooww  pprrooffeessssiioonnaallllyy,,  mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  pphhyyssiiccaall  hheeaalltthh,,  aanndd  hhaavvee  aa  ffeeeelliinngg  ooff  

sseeccuurriittyy..    TThhiiss  ccaann  bbee  ddoonnee  bbyy  lleeaavvee  sscchheedduulleess  wwhhiicchh  ((11))  eennccoouurraaggee  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ttaakkee  tthhee  

nneecceessssaarryy  ttiimmee  ttoo  rreeccuuppeerraattee  ffrroomm  iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy,,  ((22))  pprroovviiddee  iinnccoommee  iinn  eevveenntt  ooff  iillllnneessss  oorr  

aacccciiddeenntt,,  ((33))  pprroovviiddee  aa  wwaayy  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  ttoo  aarrrraannggee  ffoorr  aabbsseennccee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ffaammiillyy  

eemmeerrggeennccyy  oorr  iimmppeerraattiivvee  ppeerrssoonnaall  bbuussiinneessss  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  oonn  aa  nnoonnsscchhooooll  ddaayy..  

  

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  aapppprroovvee  tteemmppoorraarryy  lleeaavveess  aanndd  aabbsseenncceess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

tteeaacchheerr’’ss  bbaarrggaaiinniinngg  uunniitt  ccoonnttrraacctt..    AAllll  eexxtteennddeedd  lleeaavveess  wwiillll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  

  

AAllll  eemmppllooyyeeeess,,  wwhheenn  aabbsseenntt  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn,,  mmuusstt  nnoottiiffyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee,,  

ooff  tthheeiirr  iinnaabbiilliittyy  ttoo  rreeppoorrtt  ffoorr  wwoorrkk..    UUnneexxppllaaiinneedd  aabbsseenncceess  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd  aanndd  wwiillll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  ssuuffffiicciieenntt  ggrroouunnddss  ffoorr  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess,,  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  ddiissmmiissssaall..  

  

TThhee  BBooaarrdd  ffuurrtthheerr  bbeelliieevveess  tthhaatt  ssiicckk  lleeaavvee  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  oonnllyy  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy..    

AAnnyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrnniisshh  aa  lliicceennsseedd  pphhyyssiicciiaann’’ss  ssttaatteemmeenntt  rreeggaarrddiinngg  aann  

iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy  rreessuullttiinngg  iinn  aabbsseennccee  ffrroomm  wwoorrkk..    TThhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  mmaayy  bbee  iinniittiiaatteedd  bbyy  aa  

ddeessiiggnnaatteedd  mmaannaaggeerr  aafftteerr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  tteerrmmss  ooff  eexxiissttiinngg  

ccoonnttrraaccttss..    RReeppeeaatteedd  aabbuussee  ooff  ssiicckk  lleeaavvee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ssuuffffiicciieenntt  ggrroouunnddss  ffoorr  ddiisscciipplliinnaarryy  

mmeeaassuurreess,,  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  ddiissmmiissssaall..  

  

EExxtteennddeedd  aabbsseenncceess  dduuee  ttoo  iillllnneessss,,  ddiissaabbiilliittyy  oorr  iinnjjuurryy  mmaayy  rreeqquuiirree  aa  mmoonntthhllyy  ssttaatteemmeenntt  ffrroomm  

tthhee  aatttteennddiinngg  pphhyyssiicciiaann  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  pprrooggrreessss  aass  wweellll  aass  aa  ssttaatteemmeenntt  ffrroomm  tthhee  

pphhyyssiicciiaann  aatt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  aabbsseennccee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ffiittnneessss  oorr  aabbiilliittyy  ttoo  rreettuurrnn  

ttoo  wwoorrkk,,  pprriioorr  ttoo  rreettuurrnn..  

  

AAllll  ssuucchh  ccoorrrreessppoonnddeennccee  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

ccoonnffiiddeennttiiaall,,  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  ddiisssseemmiinnaatteedd  wwiitthhoouutt  pprriioorr  wwrriitttteenn  aauutthhoorriizzaattiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee..  


