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IINNTTEERRSSCCHHOOLLAASSTTIICC//EEXXTTRRAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

AAccaaddeemmiiccss::  

TThhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  eexxppeeccttss  tthhaatt  ssttuuddeennttss  ppaassss  aallll  ooff  tthheeiirr  ccoouurrsseess  aanndd  tthhaatt  ssttuuddeennttss  bbeenneeffiitt  

ffrroomm  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  aa  ccuummuullaattiivvee  mmaarrkkiinngg  ppeerriioodd  aavveerraaggee  

bbeellooww  ““7700””  ((CC--))  oorr  aa  ffaaiilluurree  iinn  aannyy  ccoouurrssee  aatt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  mmaarrkkiinngg  ppeerriioodd  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  oonn  

aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn    aanndd  mmoonniittoorreedd  ffoorr  aa  pprrooggrreessss  rreeppoorrtt  ppeerriioodd  ((hhaallff  aa  mmaarrkkiinngg  ppeerriioodd))..    AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  

hhaass  mmoorree  tthhaann  oonnee  ffaaiilluurree  wwiillll  bbee  ddeeccllaarreedd  iinneelliiggiibbllee  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  iinntteerrsscchhoollaassttiicc  aatthhlleettiiccss  aanndd  eexxttrraa--

ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  wweerree  aaccaaddeemmiiccaallllyy  iinneelliiggiibbllee  dduuee  ttoo  ttwwoo  oorr  mmoorree  ffaaiilluurreess  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  

ttoo  rreessuummee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aatthhlleettiicc  aanndd  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  mmaarrkkiinngg  ppeerriioodd  iiff  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ccrriitteerriiaa  aarree  mmeett..      EExxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aarree  tthhoossee  wwhhiicchh  ssttuuddeennttss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  

mmeemmbbeerrss..  

  

  AAccaaddeemmiicc  PPrroobbaattiioonn  SSttuuddeennttss  mmuusstt::  

11..  PPaarrttiicciippaattee  iinn  aa  ppaarreenntt//ssttuuddeenntt  ccoonnffeerreennccee  wwiitthh  tthhee  tteeaacchheerr((ss))  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt((ss))  wwhheerree  

iimmpprroovveemmeenntt  iiss  eesssseennttiiaall..  

22..  AAtttteenndd  pprroommppttllyy  eeaacchh  ccllaassss..  

33..  PPaarrttiicciippaattee  aaccttiivveellyy  iinn  ccllaassss..  

44..  CCoommpplleettee  aallll  hhoommeewwoorrkk..  

55..  WWoorrkk  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ccaappaacciittyy..  

  

AAtt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrreessss  rreeppoorrtt  ppeerriioodd,,  aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ssttuuddeenntt  pprrooggrreessss  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  aann  

aaddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  gguuiiddaannccee  ccoouunnsseelloorr..    SSttuuddeennttss  mmeeeettiinngg  tthhee  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  aaccaaddeemmiicc  

pprroobbaattiioonn..    SSttuuddeennttss  ffaaiilliinngg  ttoo  mmeeeett  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinneelliiggiibbllee  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  

CCooddee  ooff  BBeehhaavviioorr::  

SSttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  iinntteerrsscchhoollaassttiicc//eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aassssuummee  aa  ssppeecciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    TThheeyy  

sseerrvvee  aass  mmooddeellss  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt  bbooddyy  aanndd  aarree  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  oouurr  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..  SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  

ttoo  bbeehhaavvee  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  wwiillll  bbrriinngg  ccrreeddiitt  ttoo  tthheemmsseellvveess  aanndd  tthhee  sscchhooooll..  

  

TThhee  sscchhooooll  mmaayy  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ssppeecciiffiicc  bbeehhaavviioorraall  gguuiiddeelliinneess,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  

iinntteerrsscchhoollaassttiicc  aatthhlleettiiccss  aanndd  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  bbuutt  tthhoossee  ssttuuddeennttss  ffoouunndd  sseelllliinngg,,  ddiissttrriibbuuttiinngg,,  uussiinngg  

oorr  ppoosssseessssiinngg  ddrruuggss,,  ddrruugg  ppaarraapphheerrnnaalliiaa,,  aallccoohhooll  oorr  ttoobbaaccccoo,,  oonn  oorr  ooffff  sscchhooooll  ggrroouunnddss,,  wwiillll  bbee  ssuussppeennddeedd  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ffrroomm  tthhee  tteeaamm  ffoorr  tthhee  bbaallaannccee  ooff  tthhee  sseeaassoonn  aanndd//oorr  ffrroomm  tthhee  aaccttiivviittyy  ffoorr  tthhee  lleennggtthh  ooff  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  eevveenntt  oorr  sseeaassoonn..    AAnn  aarrrreesstt  ffoorr  tthhee  pprreevviioouussllyy  ssttaatteedd  iinnffrraaccttiioonnss  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eevviiddeennccee  ooff  

aann  ooffff  sscchhooooll  ggrroouunnddss  iinncciiddeenntt..    TThhee  sscchhooooll  mmaayy  iimmppoossee  ccoonnsseeqquueenncceess  oorr  ssaannccttiioonnss  ffoorr  tthhee  pprreevviioouussllyy  

ssttaatteedd  iinnffrraaccttiioonnss  iinn  wwhhiicchh  aann  aarrrreesstt  ddooeess  nnoott  ooccccuurr  oorr  wwhheenn  aa  ssttuuddeenntt  iiss  pprreesseenntt  aatt  aa  ffuunnccttiioonn  wwhheerree  

aallccoohhooll  aanndd  oorr  ddrruuggss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  uunnddeerraaggee  ppeerrssoonnss..    BBeeffoorree  aannyy  ssuucchh  ccoonnsseeqquueenncceess  oorr  ssaannccttiioonnss  

((iinncclluuddiinngg  ssuussppeennssiioonn  ffrroomm  tthhee  tteeaamm  oorr  aaccttiivviittyy))  aarree  iimmppoosseedd,,  tthhee  ssttuuddeenntt  sshhaallll  bbee  ffiirrsstt  aaffffoorrddeedd  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  aalllleeggeedd  iinnffrraaccttiioonnss  ((aanndd  

pprrooppoosseedd  ssaannccttiioonnss))  aanndd  ttoo  pprreesseenntt  hhiiss//hheerr  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt((ss))  pprriioorr  ttoo  tthhee  eeffffeeccttuuaattiioonn  ooff  ssuucchh  

ssaannccttiioonnss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  uunnddeerr  bbooaarrdd  ppoolliiccyy  55111144  ((ssttuuddeenntt  ssuussppeennssiioonn  aanndd  

eexxppuullssiioonn))..  

  

CCoonnttrroollss::  

TThhee  BBooaarrdd  ssuubbssccrriibbeess  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrddss,,  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  IInntteerrsscchhoollaassttiicc  AAtthhlleettiicc  

CCoonnffeerreennccee  ((CCIIAACC))  aanndd  tthhee  SSttuuddeenntt  AAccttiivviittiieess  BBooaarrdd  ssuubbssiiddiiaarryy  uunniittss  ooff  tthhee  CCoonnnneeccttiiccuutt  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  

SScchhoooollss  ffoorr  hhiigghh  sscchhooooll  ssttuuddeennttss..  

  

  


