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UUSSDD  ##110099  ––  RReeppuubblliicc  CCoouunnttyy  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  
                                                                  

IInnttrroodduuccttiioonn  

  

TThhiiss  hhaannddbbooookk  hhaass  bbeeeenn  ddeessiiggnneedd  ffoorr  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccllaarriiffyy  tthheeiirr  rroolleess  aanndd  ttoo  

ffaacciilliittaattee  tthhee  iinniittiiaall  aaddjjuussttmmeenntt  aass  aa  nneeww  eemmppllooyyeeee..    CCeerrttaaiinnllyy,,  nnoott  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeeee  

ooff  UUSSDD  ##110099  mmaayy  nneeeedd  ttoo  kknnooww  iiss  iinn  tthhiiss  hhaannddbbooookk..  HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  hhooppeedd  tthhaatt  tthhee  hhaannddbbooookk  

ddooeess  aannsswweerr  mmaannyy  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  qquueessttiioonnss  aann  eemmppllooyyeeee  mmaayy  hhaavvee..      NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  hhaannddbbooookk  

iinn  aannyy  wwaayy  ccrreeaatteess  aann  eexxpprreessss  oorr  iimmpplliieedd  ccoonnttrraacctt  ooff  eemmppllooyymmeenntt..      

  

DDeeffiinniittiioonn  

  

CCllaassssiiffiieedd  ppeerrssoonnnneell  aarree  tthhoossee  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ppeerrffoorrmm  sseerrvviicceess,,  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  rreeqquuiirree  

tteeaacchheerr,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oorr  ootthheerr  lliicceennsseess  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  KKaannssaass  SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn..    

CCllaassssiiffiieedd  ppeerrssoonnnneell  iinncclluuddee  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss::    AAiiddeess,,  CClleerriiccaall,,  

CCuussttooddiiaall,,  DDaattaa  PPrroocceessssiinngg,,  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  FFoooodd  SSeerrvviiccee,,  MMaaiinntteennaannccee,,  PPaarraapprrooffeessssiioonnaallss,,  

SSeeccrreettaarriiaall,,  aanndd  SSttuuddeenntt  EEmmppllooyyeeeess..    CCllaassssiiffiieedd  ppeerrssoonnnneell  aarree  eemmppllooyyeeeess  ““aatt--wwiillll””..  

  

CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  

  

TThheerree  aarree  mmaannyy  ffeeddeerraall  llaawwss  aanndd  ssttaattee  ssttaattuueess  tthhaatt  pprrootteecctt  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  eedduuccaattiioonnaall  rreeccoorrddss..    

TThhee  mmaaiinn  FFeeddeerraall  llaaww  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ssttuuddeenntt  rreeccoorrddss  iiss  tthhee  FFaammiillyy  EEdduuccaattiioonnaall  RRiigghhttss  aanndd  PPrriivvaaccyy  

AAcctt  ((FFEERRPPAA))..    IInnffoorrmmaattiioonn  oorr  rreeccoorrddss  ffaalllliinngg  uunnddeerr  tthhiiss  llaaww  mmuusstt  rreemmaaiinn  ccoonnffiiddeennttiiaall..    SSoommee  

sscchhooooll  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  ffaaiill  ttoo  rreeaalliizzee  tthhaatt  eevveenn  ccoonnvveerrssaattiioonnss  aabboouutt  ssttuuddeennttss  wwiitthh  nnoonn--sscchhooooll  

ppeerrssoonnnneell  oorr  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  wwiitthhoouutt  aann  eedduuccaattiioonnaall  iinnvvoollvveemmeenntt  wwiitthh  aa  ssppeecciiffiicc  cchhiilldd  mmaayy  bbee  aa  

vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  aacctt..      TThhaatt  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  nnaammeess  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  pprrooggrraammss  ssttuuddeennttss  aarree  

iinnvvoollvveedd  iinn  wwiillll  nnoott  bbee  ddiissccuusssseedd..    SSiinnccee  yyoouu  hhaavvee  aaggrreeeedd  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  UUSSDD  ##110099,,  yyoouu  aarree  aa  ppaarrtt  ooff  

tthhaatt  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  aaggrreeeemmeenntt..    SSttuuddeenntt  aanndd  eemmppllooyyeeee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  nnoott  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  

aannyyoonnee  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  sscchhooooll  uunnlleessss  yyoouu  hhaavvee  tthhee  ppaarreenntt  oorr  eemmppllooyyeeee’’ss  ppeerrmmiissssiioonn  aanndd  oonnllyy  aatt  

sscchhooooll  iiff  tthheerree  iiss  aa  ““lleeggiittiimmaattee  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoossee..””  PPlleeaassee  ddoo  nnoott  ddiissccuussss  ssttuuddeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  

wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn..      

  

CCooddee  ooff  EEtthhiiccss  ffoorr  UUSSDD  ##110099  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  

  

TThhee  eemmppllooyyeeee  sshhoouulldd  rreeffrraaiinn  ffrroomm::  

  DDiissccuussssiinngg  sscchhooooll  pprroobblleemmss  aanndd  ccoonnffiiddeennttiiaall  mmaatttteerrss  wwiitthh  ootthheerrss  oouuttssiiddee  ooff  sscchhooooll  

  DDiissccuussssiinngg  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  iinntteerr--ddeeppaarrttmmeennttaall  aanndd  iinntteerrsscchhooooll  pprroobblleemmss  wwiitthhiinn  tthhee  

wwoorrkkddaayy  uunnlleessss  tthheerree  iiss  aa  lleeggiittiimmaattee  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoossee  ttoo  aassssiisstt  ssttuuddeennttss  
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SSuuppeerrvviissiioonn  

  

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss  ddeessiiggnnaatteedd  rreepprreesseennttaattiivvee  hhaass  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ssuuppeerrvviissee  aallll  

ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  nnoott  ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aann  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissoorr..    AA  bbuuiillddiinngg  

pprriinncciippaall  hhaass  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ssuuppeerrvviissee  aallll  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarreeaassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  

bbuuiillddiinngg..  

  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  

TThhee  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ooff  UUSSDD  ##110099  sshhaallll  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  

yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissoorr  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  

  

CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  PPoolliicciieess  

  

EEmmppllooyyeeeess  hhiirreedd  bbyy  UUSSDD  ##110099  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  UUSSDD  ##110099..    TThhee  

HHaannddbbooookk  ffoorr  CCllaassssiiffiieedd  SSttaaffff,,  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  ##110099  pprroovviiddeess  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  aann  

iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoouurrccee  aanndd  gguuiiddeelliinnee  ffoorr  ccllaassssiiffiieedd  ppeerrssoonnnneell  rreeggaarrddiinngg  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ppoolliicciieess  

aanndd  rreegguullaattiioonnss..    NNootthhiinngg  iinn  TThhee  HHaannddbbooookk  ffoorr  CCllaassssiiffiieedd  SSttaaffff,,  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  ##110099  iinn  aannyy  

wwaayy  ccrreeaatteess  aann  eexxpprreessss  oorr  iimmpplliieedd  ccoonnttrraacctt  ooff  eemmppllooyymmeenntt..    AAllll  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  aarree  

eemmppllooyyeedd  oonn  aann  ““aatt--wwiillll””  bbaassiiss  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  lleennggtthh  ooff  sseerrvviiccee..      TThhee  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  

ddeeffiinneedd  hheerreeiinn  ddoo  nnoott  ssuuppeerrsseeddee  UUSSDD  ##110099  BBooaarrdd  PPoolliiccyy..  

  

PPeerrffoorrmmaannccee  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  UUSSDD  ##110099  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess’’  hhaannddbbooookk  tthhee  eemmppllooyyeeee  mmuusstt::  

  DDeemmoonnssttrraattee  ssttrriicctt  ssttaannddaarrddss  ooff  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy..  

  DDeemmoonnssttrraattee  ppuunnccttuuaalliittyy..  

  DDeemmoonnssttrraattee  aann  aattttiittuuddee  tthhaatt  pprroommootteess  aa  ppoossiittiivvee  sscchhooooll  eennvviirroonnmmeenntt..  

  TTaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  wwoorrkk..  

  PPaarrttiicciippaattee  iinn  iinn--sseerrvviiccee  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  bbootthh  rreeqquuiirreedd  aanndd  aass  aaggrreeeedd  uuppoonn  bbyy  eemmppllooyyeeee  aanndd  

ssuuppeerrvviissoorrss..  

  FFoollllooww  UUSSDD  ##110099  ppoolliiccyy,,  pprroottooccooll,,  pprroocceedduurreess,,  aanndd  pprrooggrraammss  wwhheenn  iimmpplleemmeennttiinngg  dduuttiieess..  

  WWoorrkk  ccooooppeerraattiivveellyy  wwiitthh  ssttuuddeennttss,,  ppaarreennttss,,  aanndd  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  

eedduuccaattiioonn  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  

  PPeerrffoorrmm  ootthheerr  dduuttiieess  aass  aassssiiggnneedd..  

  

TTrraavveell  RReeiimmbbuurrsseemmeenntt  

  

AAssssiiggnneedd  ttrraavveell  ffrroomm  aann  aassssiiggnneedd  sscchhooooll  ttoo  yyoouurr  ddeessttiinnaattiioonn  ffoorr  aapppprroovveedd  dduuttiieess  aanndd  iinn--sseerrvviiccee  

ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  rreeiimmbbuurrsseedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ddiissttrriicctt  ppoolliiccyy  tthhrroouugghh  uussee  ooff  aa  ddiissttrriicctt  oorr  ppeerrssoonnaall  

vveehhiiccllee..    IIff  aa  vveehhiiccllee  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee,,  tthheenn  tthhee  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  rreecceeiivvee  tthhee  rreegguullaarr  mmiilleeaaggee  rraattee..  
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WWoorrkkddaayy  

  

TThhee  wwoorrkkddaayy  aanndd  yyeeaarr  ffoorr  aallll  ccllaassssiiffiieedd  ssttaaffff  wwiillll  bbee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  yyoouurr  iinnddiivviidduuaall  ccoonnttrraacctt  oorr  aass  

aassssiiggnneedd  oorr  nneeeeddeedd  tthhrroouugghh  tthhee  yyeeaarr..    CCllaassssiiffiieedd  ssttaaffff  mmaayy  nnoott  vvaarryy  ffrroomm  tthhee  ccoonnttrraacctteedd  hhoouurrss  

wwiitthhoouutt  tthhee  pprriioorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  wwhhoomm  tthheeyy  rreeppoorrtt  ttoo..    TToo  ddoo  ssoo  iiss  aa  

vviioollaattiioonn  ooff  bbooaarrdd  ppoolliiccyy..  

  

AAtttteennddaannccee  

  

CCoonnssiisstteennccyy  iinn  aatttteennddaannccee  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt..    TThhee  sscchhooooll  ssyysstteemm  ssuuffffeerrss  wwhheenn  iitt  iiss  ddiissrruupptteedd  bbyy  

ffrreeqquueenntt  aabbsseenncceess..    TThhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  sshhoouulldd  bbee  nnoottiiffiieedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  yyoouurr  aabbsseennccee..      

  

PPaayy  PPeerriioodd    

  

EEaacchh  ccllaassssiiffiieedd  hhoouurrllyy  eemmppllooyyeeee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommpplleettee  aa  ttiimmeeccaarrdd  wweeeekkllyy..    TThhiiss  ccaarrdd  sshhoouulldd  bbee  

ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  aass  wweellll  aass  aapppprroovveedd  bbyy  yyoouurr  ssuuppeerrvviissoorr..    TThheessee  ccaarrddss  sshhoouulldd  bbee  ttuurrnneedd  iinn  

ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ooffffiiccee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  wweeeekk..    PPlleeaassee  mmaakkee  ssuurree  aanndd  rreeccoorrdd  oonn  tthhee  

ttiimmeeccaarrdd  yyoouurr  hhoouurrss  wwoorrkkeedd,,  aass  wweellll  aass  aannyy  vvaaccaattiioonn,,  ssiicckk  lleeaavvee,,  oorr  ccoommppeennssaattoorryy  ttiimmee  yyoouu  aarree  

uussiinngg..    FFaallssiiffyyiinngg  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  mmaayy  rreessuulltt  iinn  tteerrmmiinnaattiioonn..  

  

OOvveerrttiimmee  PPaayy  

  

TThhee  ““FFaaiirr  LLaabboorr  SSttaannddaarrddss  AAcctt””  rreeqquuiirreess  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeeee  mmuusstt  pphhyyssiiccaallllyy  wwoorrkk  4400  hhoouurrss  bbeeffoorree  

bbeeiinngg  ppaaiidd  oovveerrttiimmee..    TThhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  oovveerrttiimmee  ppaayy  iiss  ffoorr  hhoouurrss  ““wwoorrkkeedd””  iinn  eexxcceessss  ooff  4400  

hhoouurrss  iinn  aa  rreegguullaarr  wwoorrkk  wweeeekk  aatt  aa  rraattee  ooff  ttiimmee  aanndd  oonnee--hhaallff  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  rreegguullaarr  rraattee  ooff  ppaayy..    

TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  pphhyyssiiccaallllyy  wwoorrkk  4400  hhoouurrss  pprriioorr  ttoo  rreecceeiivviinngg  aannyy  

oovveerrttiimmee  ppaayy  bbeeyyoonndd  tthhee  4400  hhoouurrss  sscchheedduulleedd  ffoorr  tthhaatt  wweeeekk,,  CCllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  uussiinngg  ssiicckk  oorr  

vvaaccaattiioonn  lleeaavvee  dduurriinngg  aa  wweeeekk  iinn  wwhhiicchh  oovveerrttiimmee  iiss  wwoorrkkeedd  wwiillll  bbee  ppaaiidd  aatt  tthheeiirr  rreegguullaarr  rraattee  uunnttiill  

aaccttuuaall  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  eexxcceeeeddss  ffoorrttyy  ((4400))  hhoouurrss..      

  

EExxaammppllee::    IIff  aann  eemmppllooyyeeee  uusseedd  aa  ddaayy  ffoorr  ssiicckk  lleeaavvee,,  ppeerrssoonnaall,,  oorr  vvaaccaattiioonn  lleeaavvee  dduurriinngg  aa  rreegguullaarr  

wwoorrkkiinngg  wweeeekk,,  hhee//sshhee  wwoouulldd  rreecceeiivvee  88--hhoouurrss  ooff  rreegguullaarr  ppaayy  ffoorr  tthhaatt  ddaayy  bbuutt  ddooeess  nnoott  ggeett  ttoo  aadddd  

tthhoossee  88--hhoouurrss  iinnttoo  tthhee  wwoorrkk  wweeeekk’’ss  ttoottaall  hhoouurrss  ffoorr  oovveerrttiimmee  ppaayy  oovveerr  4400--hhoouurrss..      TThhee  eemmppllooyyeeee  

wwoouulldd  rreecceeiivvee  tthhee  ttoottaall  hhoouurrss  aatt  rreegguullaarr  ppaayy  uunnttiill  tthheeyy  rreeaacchheedd  tthhee  4400  hhoouurrss  pphhyyssiiccaallllyy  wwoorrkkeedd  

dduurriinngg  tthhaatt  wweeeekk..  

  

OOvveerrttiimmee  wwoorrkk  aanndd//oorr  aannyy  cchhaannggeess  ooff  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  iinn  aaddvvaannccee  ((eexxcceeppttiioonnss  

wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy))  bbyy  tthhee  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeee’’ss  ssuuppeerrvviissoorr..    AAllll  aapppprroovveedd  

oovveerrttiimmee  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd  oonn  tthhee  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeee’’ss  ttiimmeeccaarrdd  
        

CCoommppuutteerr//EEmmaaiill  AAcccceessss  

  

AAllll  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  hhaavvee  aann  eemmaaiill  aaddddrreessss  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacccceessss  aanndd  rreecceeiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  

aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..    YYoouurr  eemmaaiill  ccaann  bbee  aacccceesssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  ddiissttrriicctt  wweebbssiittee..    AAllll  eemmppllooyyeeeess    
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nneeeedd  ttoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  aa  ccoommppuutteerr  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss  aanndd  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  cchheecckk  ffoorr  eemmaaiillss  ddaaiillyy..    

BBooaarrdd  ppoolliiccyy  ffoorr  ccoommppuutteerr  uussee  mmuusstt  bbee  ffoolllloowweedd..    SSeeee  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerr  aacccceeppttaabbllee  uussee  

ppoolliiccyy  iinn  tthhee  AAppppeennddiixx..  

  

EEvvaalluuaattiioonn  ooff  CCllaassssiiffiieedd  EEmmppllooyyeeeess  

  

AA  ssyysstteemm  ffoorr  eevvaalluuaattiinngg  ppeerrssoonnnneell  iiss  eesssseennttiiaall  iinn  aann  eedduuccaattiioonnaall  sseettttiinngg,,  aass  iitt  aassssuurreess  tthhaatt  qquuaalliittyy  

sseerrvviicceess  aarree  rreecceeiivveedd  bbyy  aallll  ssttuuddeennttss..    EEvvaalluuaattiioonnss  aarree  uusseedd  iinn  mmaakkiinngg  ddeecciissiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  

ccoonnttiinnuuiinngg  eemmppllooyymmeenntt,,  aassssiiggnnmmeenntt,,  aaddvvaanncceemmeenntt  aanndd  mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  iimmpprroovviinngg  sseerrvviicceess..  

TThhee  eevvaalluuaattiioonn  sshhoouulldd  aapppprraaiissee  tthhee  iinnddiivviidduuaall’’ss  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess,,  pprroovviiddee  ffoorr  ggrroowwtthh  

aanndd  iimmpprroovveemmeenntt,,  aanndd  eennccoouurraaggee  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss,,  

eemmppllooyyeeeess,,  ppaarreennttss,,  aanndd  tthhee  ppuubblliicc..    

  

TThhee  eemmppllooyyeeee’’ss  iinnddiivviidduuaall  ssuuppeerrvviissoorr  aanndd  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  sshhaarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  

ffoorrmmaall  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee..    TThhee  eevvaalluuaattiioonn  ffoorrmm  uusseedd  iiss  ffoouunndd  iinn  tthhee  AAppppeennddiixx..    EEaacchh  

eemmppllooyyeeee  wwiillll  hhaavvee  aa  wwrriitttteenn  eevvaalluuaattiioonn  eeaacchh  yyeeaarr..    TThhee  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeee  

ddeennootteess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ccoonnffeerreennccee  wwaass  hheelldd,,  nnoott  tthhaatt  tthhee  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeee  aaggrreeeess  wwiitthh  tthhee  

eevvaalluuaattiioonn..    IIff  aa  ppllaann  ooff  aassssiissttaannccee  iiss  wwrriitttteenn,,  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  eemmppllooyymmeenntt  iiss  aann  ooppttiioonn  wwhheenn  

ssaattiissffaaccttoorryy  pprrooggrreessss  iiss  nnoott  mmaaddee..    

TTeerrmmiinnaattiioonn  

  

AAnn  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  iinn  wwrriittiinngg  iiff  tthheeiirr  wwoorrkk  iiss  nnoott  ssaattiissffaaccttoorryy  oorr  uupp  ttoo  eexxppeeccttaattiioonnss..    HHee  

oorr  sshhee  mmaayy  hhaavvee  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  ttoo  ccoorrrreecctt  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee        TThhee  wwaarrnniinngg  wwiillll  ddeeaall  

wwiitthh  ssppeecciiffiicc  ddeeffiicciieenncciieess  aanndd  ssttaattee  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  iiff  iimmpprroovveemmeenntt  iiss  nnoott  ffoorrtthhccoommiinngg..    

TTeerrmmiinnaattiioonn  iiss  aann  ooppttiioonn  wwhheenn  tthheerree  iiss  uunnssaattiissffaaccttoorryy  pprrooggrreessss..  CCaauusseess  ffoorr  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  aann  

eemmppllooyyeeee  mmaayy  iinncclluuddee  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  UUnneexxccuusseedd  aanndd//oorr  eexxtteennddeedd  aabbsseennccee  

  FFaaiilluurree  ttoo  iimmpprroovvee  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmaannccee  aafftteerr  nnoottiiffiiccaattiioonn  
  HHaabbiittuuaall  ttaarrddiinneessss  oorr  aabbsseennccee  

  CCoonnvviiccttiioonn  oorr  aaddmmiissssiioonn  ooff  iimmpprrooppeerr  ccoonndduucctt  oonn  oorr  ooffff  tthhee  jjoobb  tthhaatt  wwoouulldd  aaddvveerrsseellyy  

aaffffeecctt  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  

  CCoonnvviiccttiioonn  oorr  aaddmmiissssiioonn  ooff  ddiisshhoonneessttyy  

  RReeppoorrttiinngg  ffoorr  dduuttyy  uunnddeerr  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aallccoohhooll  

  DDeelliibbeerraattee  ddaammaaggee  oorr  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  

  HHaabbiittuuaall  ccaarreelleessssnneessss  oorr  rreecckklleessssnneessss  

  DDiissrreeggaarrdd  ffoorr  tthhee  ccoommffoorrtt  oorr  ssaaffeettyy  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  iinnjjuurryy  ooff  aa  ffeellllooww  wwoorrkkeerr  

  SSttrriikkiinngg,,  ffiigghhttiinngg,,  oorr  ootthheerrwwiissee  aatttteemmppttiinngg  ttoo  iinnjjuurree  aannootthheerr  eemmppllooyyeeee  

  IInntteerrffeerriinngg  wwiitthh  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  tthheeiirr  dduuttiieess  

  UUssee  ooff  pprrooffaanniittyy  wwiitthhoouutt  rreeggaarrdd  ffoorr  tthhee  rriigghhttss  ooff  ootthheerrss  

  FFaallsseellyy  rreeppoorrttiinngg  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  oonn  aa  ttiimmeeccaarrdd  

  FFaaiilluurree  ttoo  ffoollllooww  bbooaarrdd  ppoolliicciieess  aanndd  hhaannddbbooookkss  

  FFaaiilluurree  ttoo  wwoorrkk  ccooooppeerraattiivveellyy  wwiitthh  ssttuuddeennttss,,  eemmppllooyyeeeess,,  ppaarreennttss,,  aanndd  ppaattrroonnss  
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IInntteenntt  ttoo  TTeerrmmiinnaattee  EEmmppllooyymmeenntt  

  

TThhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  ggiivvee  aa  mmiinniimmuumm  nnoottiiccee  ooff  1100  sscchhooooll  ddaayyss  oorr  lloonnggeerr  ttoo  tteerrmmiinnaattee  hhiiss//hheerr  

eemmppllooyymmeenntt..    TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  mmuusstt  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  rreessiiggnnaattiioonn  aanndd  rreeaassoonn  iinn  wwrriittiinngg  aass  

ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  

  

CChhaannnneellss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

  

CCllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthheeiirr  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissoorr,,  aanndd  sshhaallll  ddiirreecctt  pprroobblleemmss,,  

ccoonncceerrnnss,,  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ssuuppeerrvviissoorr..    TThhee  ssuuppeerrvviissoorr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  

uunnsseettttlleedd  pprroobblleemmss  oonn  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaallss  aanndd  ootthheerrss  iinn  tthhee  cchhaaiinn  ooff  ccoommmmaanndd..    TThhee  cchhaaiinn  

ooff  ccoommmmaanndd  sshhaallll  bbee  ssuuppeerrvviissoorr,,  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall,,  ssuuppeerriinntteennddeenntt,,  aanndd  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn..    

OOvveerraallll  ssuuppeerrvviissoorryy  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  rreesstt  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaa..      

  

LLeeaavveess,,  AAbbsseenncceess  aanndd  VVaaccaattiioonnss  

  

SSuuggggeesstteedd  pprroocceedduurree  ffoorr  rreeqquueessttiinngg  LLeeaavvee::  

  

AAnn  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt,,  wwhhoo  ffiinnddss  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  bbee  aawwaayy  ffrroomm  hhiiss//hheerr  jjoobb  ooff  eemmppllooyymmeenntt,,  

sshhoouulldd  ffoollllooww  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree::  

  

aa..  TThhee  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissoorr  iiss  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  nneeeedd  ffoorr  lleeaavvee  aanndd  tthhee  rreeaassoonnss  pprriioorr  ttoo  

tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  wwoorrkkddaayy..    EEaarrlliieerr  nnoottiiffiiccaattiioonn  iiss  ddeessiirreedd  iiff  ppoossssiibbllee..  

bb..  IIff  ssiicckk  lleeaavvee  iiss  bbeeiinngg  uusseedd,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  mmaayy  bbee  rreeqquueesstteedd,,  aafftteerr  tthhrreeee  wwoorrkkiinngg  ddaayyss,,  

ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  aa  lliicceennsseedd  pphhyyssiicciiaann  vveerriiffyyiinngg  tthhee  

eemmppllooyyeeee’’ss  iillllnneessss  oorr  pphhyyssiiccaall  ddiissaabbiilliittyy..  

cc..  TToo  bbee  ppaaiidd  ffoorr  lleeaavvee  aatt  tthhee  nneexxtt  ppaayy  ppeerriioodd,,  iitt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  

mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  tthhee  lleeaavvee  wwaass  pprrooppeerrllyy  rreeccoorrddeedd  oonn  hhiiss//hheerr  ttiimmeeccaarrdd..  

dd..  WWhheenn  aannyy  ccllaassssiiffiieedd  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  iiss  uunnaabbllee  ttoo  bbee  oonn  tthhee  jjoobb,,  aa  ccaallll  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ttoo  

tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  aatt  tthhee  eeaarrlliieesstt  ccoonnvveenniieenntt  ttiimmee..    IIff  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  ccaannnnoott  bbee  rreeaacchheedd,,  aa  

ddeessiiggnnaatteedd  rreepprreesseennttaattiivvee  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd..    TThhee  ssuuppeerrvviissoorr  oorr  aa  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  sseeccuurriinngg  aa  ssuubbssttiittuuttee..  

  

LLeeaavvee  PPrroovviissiioonnss  ffoorr  EEmmppllooyyeeeess  

  

EEaacchh  eemmppllooyyeeee  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  tteemmppoorraarryy  oorr  ooccccaassiioonnaall  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  eeaarrnn  oonnee  ddaayy  ooff  

lleeaavvee  ffoorr  eeaacchh  mmoonntthh  ooff  eemmppllooyymmeenntt..    SSuucchh  lleeaavvee  sshhaallll  bbee  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  nnoorrmmaall  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  

aanndd  sshhaallll  aaccccuummuullaattee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sscchheedduullee::  

  

BBooaarrdd  CClleerrkk,,  CCeennttrraall  ooffffiiccee  CClleerrkk,,  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  

MMaaiinntteennaannccee//CCuussttooddiiaall,,  SSeeccrreettaarriiaall//CClleerriiccaall  aanndd  

FFoooodd  SSeerrvviiccee  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssttaatteedd        UUpp  ttoo  6600  ddaayyss  

RReegguullaarr  RRoouuttee  BBuuss  DDrriivveerrss,,  AAccttiivviittyy  BBuuss  DDrriivveerr    UUpp  ttoo  3300  ddaayyss    

SSuubbssttiittuutteess  oorr  TTeemmppoorraarryy  EEmmppllooyyeeeess        nnoo  lleeaavvee  ggrraanntteedd  
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CCllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  lleeaavvee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  

ccoonnttrraacctt  oorr  bbooaarrdd  ppoolliiccyy..    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ssppeecciiffiicc  ccoonnttrraacctt  oorr  ppoolliiccyy  pprroovviissiioonnss  ggoovveerrnniinngg  

eemmppllooyyeeee  lleeaavvee,,  aann  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppaaiidd  lleeaavvee  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  tthhee  aaccccuummuullaatteedd  

lleeaavvee  ffoorr  aabbsseenncceess  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess::  

  

11..  EEmmppllooyyeeee  oorr  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ddeeppeennddeenntt  cchhiilldd  iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy  lleeaavvee::      IIllllnneessss  oorr  iinnjjuurryy  ooff  

tthhee  eemmppllooyyeeee  oorr  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ddeeppeennddeenntt  cchhiilldd  wwhhiicchh  nneecceessssiittaatteess  aabbsseennccee  ffrroomm  tthhee  

jjoobb..  

AA..    LLeeaavveess  iinn  eexxcceessss  ooff  tthhrreeee  ((33))  ccoonnsseeccuuttiivvee  sscchhooooll  ddaayyss  sshhaallll  bbee  ssuubbssttaannttiiaatteedd  bbyy  

aa  ddooccttoorr  wwhheenn  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  pprriinncciippaall..  

  

BB..    EEmmppllooyyeeeess  wwhhoo  hhaavvee  wwoorrkkeedd  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ((33))  ddaayyss  ooff  tthheeiirr  aannnnuuaall  ccoonnttrraacctt  

ppeerriioodd  aanndd  ddoo  nnoott  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  uunnuusseedd  aaccccuummuullaatteedd  lleeaavvee  mmaayy  bboorrrrooww  aaggaaiinnsstt  

tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr’’ss  ssiicckk  lleeaavvee  bbuutt  iinn  nnoo  ccaassee  sshhaallll  tthhee  ttoottaall  bboorrrroowweedd  dduurriinngg  aannyy  

sscchhooooll  yyeeaarr  eexxcceeeedd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  ooff  lleeaavvee  aalllloowweedd  tthhaatt  eemmppllooyyeeee  ffoorr  tthhee  

yyeeaarr..  

  

CC..    LLeeaavveess  ooff  aabbsseennccee  ffoorr  pprreeggnnaannccyy  sshhaallll  bbee  hhaannddlleedd  iinn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  aass  ootthheerr  

ssiicckk  lleeaavvee..    IIff  tthhee  eemmppllooyyeeee  qquuaalliiffiieess,,  aann  eemmppllooyyeeee  ccoouulldd  ttaakkee  uupp  ttoo  1122  wweeeekkss  ooff  

uunnppaaiidd  lleeaavvee  uunnddeerr  tthhee  FFaammiillyy  MMeeddiiccaall  LLeeaavvee  AAcctt..    AAnnyy  uunnppaaiidd  ssiicckk  lleeaavvee  oorr  

vvaaccaattiioonn  lleeaavvee  wwiillll  bbee  uusseedd  bbeeffoorree  ggrraannttiinngg  uunnppaaiidd  ddaayyss..    

  

22..  FFaammiillyy  IIllllnneessss  oorr  IInnjjuurryy  LLeeaavvee::    AAbbsseennccee  dduuee  ttoo  iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy  iinn  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  

iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  wwhhiicchh  nneecceessssiittaatteess  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee..  
  

AA..  TThhee  eemmppllooyyeeee’’ss  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  sshhaallll  iinncclluuddee  ffaatthheerr,,  mmootthheerr,,  ssiisstteerr,,  bbrrootthheerr,,  

wwiiffee,,  hhuussbbaanndd,,  nnoonnddeeppeennddeenntt  cchhiillddrreenn,,  mmootthheerr--iinn--llaaww,,  ffaatthheerr--iinn--llaaww,,  

ggrraannddppaarreennttss  oorr  aa  rreellaattiivvee  oorr  iinnddiivviidduuaall  wwhhoossee  rreegguullaarr  rreessiiddeennccee  iiss  iinn  tthhee  hhoommee  ooff  

tthhee  eemmppllooyyeeee..  

BB..  TThhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  aapppprroovvee  uupp  ttoo  tthhrreeee  ((33))  

ccoonnsseeccuuttiivvee  ddaayyss  ooff  ffaammiillyy  iillllnneessss  lleeaavvee..    CCoonnsseeccuuttiivvee  aabbsseenncceess  ffoorr  mmoorree  tthhaann  

tthhrreeee  ((33))  ddaayyss  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  ffiivvee  ((55))  oorr  mmoorree  ccoonnsseeccuuttiivvee  ccoonnttrraacctt  ddaayyss  sshhaallll  

rreeqquuiirree  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt..      

  

33..  BBeerreeaavveemmeenntt  LLeeaavvee::    AAbbsseenncceess  dduuee  ttoo  ddeeaatthh  wwhhiicchh  nneecceessssiittaatteess  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee    

eemmppllooyyeeee..  

AA..  FFoorr  ddeeaatthh  ooff  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  ddeeppeennddeenntt  cchhiilldd  oorr  ddeeaatthh  iinn  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  

iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  aass  ddeeffiinneedd  aabboovvee,,  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  

ttoo  aapppprroovvee  uupp  ttoo  tthhrreeee  ((33))  ddaayyss  ooff  bbeerreeaavveemmeenntt  lleeaavvee..    CCoonnsseeccuuttiivvee  aabbsseenncceess  ffoorr  

mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  ddaayyss  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  ffiivvee  ((55))  oorr  mmoorree  ccoonnsseeccuuttiivvee  

ccoonnttrraacctt  ddaayyss  sshhaallll  rreeqquuiirree  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt..      

BB..  TTwwoo  ((22))  ddaayyss  ooff  aaccccuummuullaatteedd  lleeaavvee,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt,,  

mmaayy  bbee  uusseedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  iillllnneessss  oorr  ffuunneerraall  ooff  aa  cclloossee  ffrriieenndd  oorr  rreellaattiivvee  ootthheerr  tthhaann  

tthhoossee  ssppeecciiffiieedd  aass  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy..  
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44..  FFaammiillyy  aanndd  MMeeddiiccaall  LLeeaavvee::    AAbbsseennccee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  tthhaatt  qquuaalliiffiieess  uunnddeerr  tthhee  FFaammiillyy  aanndd  

MMeeddiiccaall  LLeeaavvee  AAcctt  ((FFMMLLAA))..  

AA..  DDiissttrriicctt  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  ffaammiillyy  aanndd  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

ppllaann  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  bbooaarrdd  aanndd  rreeqquuiirreedd  bbyy  ccuurrrreenntt  ffeeddeerraall  llaaww  aanndd  rreegguullaattiioonn..    

TThhee  ppllaann  ffoorr  pprroovviiddiinngg  lleeaavvee  uunnddeerr  tthhiiss  ppoolliiccyy  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  cclleerrkk  ooff  tthhee  

bbooaarrdd  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll  ssttaaffff  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  sscchhooooll  yyeeaarr..    SSeeee  

tthhee  AAppppeennddiixx  ffoorr  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  FFMMLLAA  ppllaann  ffoorr  UUSSDD  110099..  

  

55..  PPeerrssoonnaall  LLeeaavvee::    AAbbsseennccee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  dduuee  ttoo  ppeerrssoonnaall  bbuussiinneessss  oorr  cciirrccuummssttaanncceess  

tthhaatt  aarree  nnoott  ccllaassssiiffiieedd  uunnddeerr  ootthheerr  ttyyppeess  ooff  lleeaavvee..  

AA..  CCllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  tteemmppoorraarryy,,  ssuubbssttiittuuttee,,  oorr  ppaarrtt  ttiimmee  

aarree  pprroovviiddeedd  ttwwoo  ((22))  ppeerrssoonnaall  lleeaavvee  ddaayyss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ddiissaabbiilliittyy  lleeaavvee..    PPeerrssoonnaall  

lleeaavvee  ddaayyss  ddoo  nnoott  aaccccuummuullaattee..  

BB..  AAnnyy  ddaayy  uusseedd  uunnddeerr  tthhiiss  pprroovviissiioonn  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  aatt  

lleeaasstt  oonnee  ((11))  wweeeekk  iinn  aaddvvaannccee  ooff  ssuucchh  lleeaavvee..    EEmmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss  mmaayy  aarriissee  iinn  

wwhhiicchh  ppeerrssoonnaall  lleeaavvee  ccoouulldd  bbee  ggrraanntteedd  wwiitthh  lleessss  tthhaann  oonnee  ((11))  wweeeekk’’ss  nnoottiiccee..    

PPeerrssoonnaall  lleeaavvee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ggrraanntteedd  oonn  aa  ddaayy  pprreecceeddiinngg  oorr  ffoolllloowwiinngg  aa  sscchhooooll  

vvaaccaattiioonn  eexxcceepptt  iinn  aann  eemmeerrggeennccyy  oorr  ffoorr  aa  lleeggiittiimmaattee  bbuussiinneessss  rreeaassoonn  aass  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  pprriinncciippaall..  

  

66..  JJuurryy  LLeeaavvee::    AAbbsseennccee  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  dduuee  ttoo  bbeeiinngg  ccaalllleedd  ffoorr  jjuurryy  dduuttyy..  

AA..  EEaacchh  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  tthheeiirr  rreegguullaarr  ssaallaarryy  pprroovviiddeedd  ssaaiidd  eemmppllooyyeeee  eennddoorrsseess  

aallll  jjuurryy  dduuttyy  ppaayy  ((eexxcceepptt  tthhaatt  aalllloowweedd  ffoorr  aaccttuuaall  eexxppeennsseess))  oovveerr  ttoo  tthhee  sscchhooooll  

ddiissttrriicctt..  

  

77..  PPaayy  ffoorr  UUnnuusseedd  SSiicckk  LLeeaavvee::    CCllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  tteemmppoorraarryy,,  

ssuubbssttiittuuttee,,  oorr  ppaarrtt  ttiimmee  qquuaalliiffyy  ffoorr  ppaayy  ffoorr  uunnuusseedd  ssiicckk  lleeaavvee  wwhheenn  tthheeyy  lleeaavvee  tthhee  

eemmppllooyymmeenntt  ooff  UUSSDD  110099  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ssaammee  pprroovviissiioonn  aass  ffoouunndd  iinn  tthhee  tteeaacchheerrss’’  

nneeggoottiiaatteedd  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  UUSSDD  110099..    TThhee  rraattee  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  $$5500//ddaayy..  

  

VVaaccaattiioonn  

  

EEaacchh  ttwweellvvee--mmoonntthh,,  ffuullll  ttiimmee,,  eemmppllooyyeeee  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  vvaaccaattiioonn..    AAfftteerr  ccoommpplleettiinngg  oonnee  yyeeaarr’’ss  

eemmppllooyymmeenntt,,  eeaacchh  ttwweellvvee--mmoonntthh  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  oonnee  wweeeekk’’ss  vvaaccaattiioonn,,  aafftteerr  ccoommpplleettiinngg  

ttwwoo  yyeeaarrss  eemmppllooyymmeenntt,,  eeaacchh  ttwweellvvee--mmoonntthh  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttwwoo  wweeeekkss  vvaaccaattiioonn;;  aatt  tthhee  

eenndd  ooff  ffiifftteeeenn  yyeeaarrss,,  eeaacchh  ttwweellvvee--mmoonntthh  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  tthhrreeee  wweeeekkss  vvaaccaattiioonn;;  aatt  tthhee  eenndd  

ooff  tthhiirrttyy  yyeeaarrss  eeaacchh  ttwweellvvee--mmoonntthh  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ffoouurr  wweeeekkss  vvaaccaattiioonn..    VVaaccaattiioonn  ppaayy  

sshhaallll  bbee  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  hhoouurrss,,  rreegguullaarr  aanndd  oovveerrttiimmee  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeee  rreegguullaarrllyy  

wwoorrkkss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..    VVaaccaattiioonn  ttiimmee  mmuusstt  bbee  uusseedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  nneexxtt  ccoonnttrraacctt  yyeeaarr,,  wwhhiicchh  iiss  JJuullyy  

11..    AAnn  eexxtteennssiioonn  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  iiff  rreeqquueesstteedd  pprriioorr  ttoo  JJuullyy  11  aanndd  mmaayy  nnoott  

bbee  eexxtteennddeedd  bbeeyyoonndd  AAuugguusstt  3311..    VVaaccaattiioonn  ttiimmee  ddooeess  nnoott  aaccccuummuullaattee  ffrroomm  yyeeaarr  ttoo  yyeeaarr..  
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PPaaiidd  HHoolliiddaayyss  

  

AAllll  ttwweellvvee--mmoonntthh  ffuullll//ttiimmee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ggrraanntteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaaiidd  hhoolliiddaayyss::  

  

LLaabboorr  DDaayy,,  TThhaannkkssggiivviinngg  DDaayy,,  CChhrriissttmmaass  DDaayy,,  NNeeww  YYeeaarrss  DDaayy,,  EEaasstteerr,,  MMeemmoorriiaall  DDaayy,,  aanndd    

JJuullyy  FFoouurrtthh..  

  

IInn  ggeenneerraall,,  wwhheenn  aa  hhoolliiddaayy  ffaallllss  oonn  SSaattuurrddaayy  oorr  SSuunnddaayy,,  iitt  iiss  oobbsseerrvveedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  MMoonnddaayy,,  

pprroovviiddeedd  sscchhooooll  iiss  nnoott  iinn  sseessssiioonn..    IInn  ssoommee  ccaasseess,,  oobbsseerrvvaannccee  ccaann  bbee  oonn  FFrriiddaayy  iinnsstteeaadd  ooff  

MMoonnddaayy..  

  

IInncclleemmeenntt  WWeeaatthheerr  DDaayy  

  

WWhheenn  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  ccaallllss  aann  iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr  ddaayy,,  aallll  ccllaassssiiffiieedd  ssttaaffff  tthhaatt  aarree  nnoott  ttwweellvvee--

mmoonntthh  eemmppllooyyeeeess  aarree  nnoott  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  wwoorrkk..    IIff  yyoouu  aarree  oonn  aa  ttwweellvvee--mmoonntthh  ccoonnttrraacctt  iitt  iiss  ccoovveerreedd  

iinn  yyoouurr  ccoonnttrraacctt  iiff  yyoouu  mmuusstt  rreeppoorrtt  ttoo  wwoorrkk  oorr  nnoott..      UUssee  ooff  aa  ppeerrssoonnaall  ddaayy  oorr  vvaaccaattiioonn  ddaayy  ffoorr  tthhee  

iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr  ddaayy  iiss  ppeerrmmiissssiibbllee..    SSiicckk  lleeaavvee  iiss  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  bbee  uusseedd  oonn  iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr  

ddaayyss,,  uunnlleessss  iitt  iiss  sscchheedduulleedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  ccaanncceellllaattiioonn..    EEaacchh  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeee  iiss  aallssoo  ggrraanntteedd  ((22))  

ddaayyss  ooff  ppaaiidd  iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr  ddaayyss..    IIff  wwee  mmiissss  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ddaayyss  ffoorr  iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr,,  yyoouu  

wwiillll  nnoott  bbee  ppaaiidd  oovveerr  tthhee  ttwwoo  ddaayyss..    RReemmiinnddeerr  ttoo  cchheecckk  iiff  yyoouu  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  wwoorrkk  oorr  

nnoott,,  aass  ssoommee  ooff  tthhee  ccllaassssiiffiieedd  ssttaaffff  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  wwoorrkk  oonn  iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr  ddaayyss..  

  

FFrriinnggee  BBeenneeffiittss  

  

EEmmppllooyyeeeess  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  aann  eemmppllooyyeerr  ppaaiidd  pprreemmiiuumm  oonn  tthheeiirr  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee..    TThhee  pprreemmiiuumm  

ppaaiidd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt  ppoolliiccyy  ffoorr  aallll  ccllaassssiiffiieedd  ffuullll--ttiimmee  

eemmppllooyyeeeess..      

  

IIRRSS  SSeeccttiioonn  112255  CCaaffeetteerriiaa  PPllaann  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  wwiillll  pprroovviiddee  eeaacchh  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeee  aann  ooppttiioonn  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  

SSeeccttiioonn  112255  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  CCooddee..    CCllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  mmaayy  rreedduuccee  tthheeiirr  ssaallaarryy  

aanndd  wwaaggeess  bbyy  aann  aannnnuuaall  aammoouunntt  uupp  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aalllloowweedd  bbyy  llaaww  ffoorr  aa  pprree--ttaaxx  aallllooccaattiioonn  

ttoowwaarrdd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffrriinnggee  bbeenneeffiittss..  

  

11..  GGrroouupp  HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee  

22..  DDeennttaall  IInnssuurraannccee  

33..  SSuupppplleemmeennttaall  HHeeaalltthh  CCaarree  IInnssuurraannccee  ((CCaanncceerr,,  VViissiioonn))  

44..  SSaallaarryy  PPrrootteeccttiioonn  IInnssuurraannccee  

55..  UUnnrreeiimmbbuurrsseedd  MMeeddiiccaall  EExxppeennssee  

66..  DDeeppeennddeenntt  CCaarree  
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UUnneemmppllooyymmeenntt  BBeenneeffiittss  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  ccuurrrreenntt  llaaww,,  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhee  SSttaattee  ooff  KKaannssaass  ffoorr  

uunneemmppllooyymmeenntt  bbeenneeffiittss..    SSuubbssttiittuuttee  eemmppllooyyeeeess  ddoo  nnoott  qquuaalliiffyy  ffoorr  uunneemmppllooyymmeenntt  bbeenneeffiittss  bbyy  

llaaww..  

  

AAssssiiggnnmmeenntt  aanndd  TTrraannssffeerr  

  

CCllaassssiiffiieedd  ppeerrssoonnnneell  aassssiiggnnmmeennttss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr//ssuuppeerriinntteennddeenntt  aafftteerr  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ppoossiittiioonnss  iinnvvoollvveedd..    AAnnyy  eemmppllooyyeeee  mmaayy  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  aatt  aannyy  

ttiimmee  ttoo  aa  nneeww  llooccaattiioonn  oorr  ppoossiittiioonn  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt..  

RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  pprriinncciippaallss  aanndd  ssuuppeerrvviissoorrss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iinn  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  

ccllaassssiiffiieedd  ssttaaffff..  

  

RReessiiggnnaattiioonn  

  

CCllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  mmaayy  rreessiiggnn  ffrroomm  tthheeiirr  jjoobbss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

EEdduuccaattiioonn..    AAllll  rreessiiggnnaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  SScchhoooollss..  

  

SSaaffeettyy  

  

AAllll  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  oobbsseerrvvee  aallll  ssaaffeettyy  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    TThheeyy  wwiillll  iimmmmeeddiiaatteellyy  

rreeppoorrtt  ttoo  tthheeiirr  ssuuppeerrvviissoorr  oorr  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  aannyy  ccoonnddiittiioonn,,  wwhhiicchh,,  iinn  tthheeiirr  ooppiinniioonn,,  ccoonnssttiittuutteess  

aa  ssaaffeettyy  hhaazzaarrdd..    NNoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  aannyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  rreeffuusseess  ttoo  

ppeerrffoorrmm  aann  aassssiiggnnmmeenntt  wwhheenn,,  iinn  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  jjuuddggmmeenntt,,  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  oorr  ttaasskk  ccaannnnoott  bbee  

ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthhoouutt  ddaannggeerr  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee,,  oorr  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  vviioollaatteess  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess..  

  

RReeppoorrttiinngg  ooff  IInnjjuurriieess  

  

CCllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  iinnjjuurreedd  oonn  tthhee  jjoobb  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeppoorrtt  tthhiiss  tthheeiirr  iimmmmeeddiiaattee  

ssuuppeerrvviissoorr..    TThhiiss  rreeppoorrtt  sshhoouulldd  bbee  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  oouuttlliinnee  tthhee  ddaattee,,  ttiimmee,,  aanndd  eevveennttss  ooff  tthhee  iinnjjuurryy..    

GGeenneerraallllyy,,  wwoorrkkeerr  ccoommppeennssaattiioonn  rreegguullaattiioonnss  rreeqquuiirree  tthhaatt  iinnjjuurriieess  bbee  rreeppoorrtteedd  wwiitthhiinn  tteenn  ddaayyss  ttoo  

bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ppaayymmeenntt..  

  

BBlloooodd  BBoorrnnee  PPaatthhooggeennss  

  

TThhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  aaddoopptteedd  aa  BBlloooodd  BBoorrnnee  PPaatthhooggeenn  EExxppoossuurree  CCoonnttrrooll  PPllaann  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  ffeeddeerraall  

rreegguullaattiioonnss..    TThhiiss  ppllaann  rreeqquuiirreess  tthhaatt  aallll  nneeww  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  rreecceeiivvee  ttrraaiinniinngg..    CCeerrttaaiinn  

ccaatteeggoorriieess  ooff  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannnnuuaall  ttrraaiinniinngg  tthhaatt  wwiillll  bbee  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  eeiitthheerr  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  

HHeeppaattiittiiss  BB  vvaacccciinnaattiioonn  sseerriieess  aatt  ddiissttrriicctt  eexxppeennssee,,  pprreesseenntt  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  aallrreeaaddyy  

rreecceeiivveedd  tthhee  vvaacccciinnaattiioonn  aatt  aa  pprreevviioouuss  eemmppllooyymmeenntt  oorr  ssiiggnn  aa  wwaaiivveerr  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott  iinntteenndd  ttoo  

rreecceeiivvee  tthhee  vvaacccciinnaattiioonn..    TThhee  eemmppllooyyeeeess  aarree  ccuussttooddiiaannss,,  eelleemmeennttaarryy  sseeccrreettaarriieess,,  aatthhlleettiicc  ccooaacchheess,,  

eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  pprriinncciippaallss,,  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn  iinnssttrruuccttoorrss  aanndd  tteeaacchheerrss  wwiitthh  eemmeerrggeennccyy  

mmeeddiiccaall  ttrraaiinniinngg..  
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AAllll  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  tthhee  vvaacccciinnaattiioonn  uuppoonn  eexxppoossuurree  wwiitthhiinn  

2244  hhoouurrss..  

  

PPeerrssoonnaall  PPrrooppeerrttyy  

  

TThhee  ddiissttrriicctt  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  iinnssuurraannccee  oonn  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  tthheerreeffoorree  ddooeess  

nnoott  aassssuummee  aannyy  lliiaabbiilliittyy..    IIff  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  iiss  bbrrookkeenn,,  ddaammaaggeedd,,  oorr  ssttoolleenn  wwhhiillee  

tthhee  eemmppllooyyeeee  iiss  oonn  tthhee  jjoobb,,  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  iiss  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

  

UUssee  ooff  SScchhooooll  EEqquuiippmmeenntt  

  

NNoo  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeee  wwiillll  uussee  eeqquuiippmmeenntt  oorr  ssuupppplliieess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ffoorr  

ppeerrssoonnaall  ggaaiinn..    EEqquuiippmmeenntt  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwiillll  nnoott  bbee  llooaanneedd  oorr  rreemmoovveedd  ffrroomm  

tthhee  bbuuiillddiinngg  ffoorr  nnoonn--sscchhooooll  uussee  wwiitthhoouutt  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ssuuppeerrvviissoorr..  

  

UUssee  ooff  SScchhooooll  FFaacciilliittiieess  

  

NNoo  eemmppllooyyeeee  wwiillll  uussee  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  ffoorr  ppeerrssoonnaall  uussee  oorr  aallllooww  tthhee  uussee  ooff  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  bbyy  aannyy  

iinnddiivviidduuaall  oorr  ggrroouupp  uunnlleessss  ppeerrmmiissssiioonn  hhaass  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  aapppprroopprriiaattee  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaallss..  

  

DDrreessss  CCooddee  

  

AApppprroopprriiaattee  ddrreessss  aanndd  ppeerrssoonnaall  ggrroooommiinngg  aarree  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    TThhee  iimmpprreessssiioonn  ggiivveenn  

ttoo  ootthheerrss  tthhrroouugghh  ppeerrssoonnaall  aappppeeaarraannccee  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  aanndd  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt..    

EEmmppllooyyeeeess  aarree  aasskkeedd  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  uussee  ggoooodd  jjuuddggmmeenntt  ccoonncceerrnniinngg  aappppeeaarraannccee..    CCllootthhiinngg  

sshhaallll  bbee  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  jjoobb,,  iinn  ggoooodd  rreeppaaiirr  aanndd  cclleeaann..    AAnnyy  mmeetthhoodd  ooff  ddrreessss  tthhaatt  mmaayy  aattttrraacctt  

uunndduuee  aatttteennttiioonn,,  ddiissrruupptt,,  oorr  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..    IIff,,  

iinn  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  ooppiinniioonn  ooff  aannyy  ssuuppeerrvviissoorr,,  aann  eemmppllooyyeeee’’ss  aattttiirree  iiss  ddiissrruuppttiivvee  oorr  iinnaapppprroopprriiaattee,,  

tthhaatt  eemmppllooyyeeee  wwiillll  bbee  ccoonnffeerrrreedd  wwiitthh  bbyy  hhiiss//hheerr  ssuuppeerrvviissoorr..  

  

DDrruugg  FFrreeee  SScchhoooollss  

  

AAss  aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  eemmppllooyymmeenntt  wwiitthh  UUSSDD  110099,,  aallll  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  aabbiiddee  bbyy  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  DDrruugg  

FFrreeee  SScchhoooollss  PPoolliiccyy,,  GGAAOOBB..    EEmmppllooyyeeeess  sshhaallll  nnoott  uunnllaawwffuullllyy  mmaannuuffaaccttuurree,,  ddiissttrriibbuuttee,,  ddiissppeennssee,,  

ppoosssseessss,,  oorr  uussee  iilllliicciitt  ddrruuggss,,  ccoonnttrroolllleedd  ssuubbssttaanncceess,,  oorr  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggeess  oonn  ddiissttrriicctt  pprrooppeerrttyy  oorr  

aatt  aannyy  sscchhooooll  aaccttiivviittyy..    CCoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  mmaannddaattoorryy..      

  

EEmmppllooyyeeeess  wwhhoo  aarree  ffoouunndd  vviioollaattiinngg  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  

llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  ooffffiicceerrss..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  vviioollaatteess  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  mmaayy  

bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscciipplliinnee  tthhaatt  iinncclluuddeess  ssuussppeennssiioonn  aanndd  ppoossssiibbllee  tteerrmmiinnaattiioonn..  
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UUssee  ooff  TToobbaaccccoo  iinn  SScchhooooll  BBuuiillddiinnggss  aanndd  PPrrooppeerrttyy  

  

TThhee  uussee  ooff  ttoobbaaccccoo  pprroodduuccttss  iinn  aannyy  ffoorrmm  iiss  pprroohhiibbiitteedd  iinn  aannyy  sscchhooooll  bbuuiillddiinngg,,  oowwnneedd,,  lleeaasseedd  oorr  

rreenntteedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt..    TThhiiss  pprroohhiibbiittiioonn  aallssoo  aapppplliieess  ttoo  sscchhooooll  vveehhiicclleess..    EEmmppllooyyeeeess  aarree  nnoott  ttoo  bbee  

sseeeenn  ssmmookkiinngg  bbeeffoorree  ssttuuddeennttss  oorr  tthhee  ppuubblliicc  oonn  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy..  

  

EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittyy  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  NNoonnddiissccrriimmiinnaattiioonn  

  

TThhee  ddiissttrriicctt  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aa  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffrreeee  ffrroomm  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  iinnssuulltt,,  iinnttiimmiiddaattiioonn,,  

oorr  hhaarraassssmmeenntt  dduuee  ttoo  rraaccee,,  ccoolloorr,,  rreelliiggiioonn,,  sseexx,,  aaggee,,  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  oorr  ddiissaabbiilliittyy..  

  

AAnnyy  aalllleeggeedd  iinncciiddeenntt  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  aannyy  ffoorrmm  sshhaallll  pprroommppttllyy  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  

ssuuppeerrvviissoorr  oorr  ootthheerr  lleevveell  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn  bbyy  tthhee  ccoommpplliiaannccee  ooffffiicceerr  aanndd  

ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn..    TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee  sshhaallll  aacctt  aass  tthhee  ccoommpplliiaannccee  ooffffiicceerr..  

  

AAnnyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  eennggaaggeess  iinn  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  rreepprriimmaannddeedd  aanndd  ccoouunnsseelleedd  ttoo  rreeffrraaiinn  

ffrroomm  ssuucchh  ccoonndduucctt..    AAnnyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  ccoonnttiinnuueess  ttoo  eennggaaggee  iinn  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  ccoonndduucctt  sshhaallll  bbee  

ddiisscciipplliinneedd  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  ppoossssiibbllee  tteerrmmiinnaattiioonn..  

  

SSeexxuuaall  HHaarraassssmmeenntt  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  aa  ppoossiittiivvee  aanndd  pprroodduuccttiivvee  wwoorrkkiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  

eennvviirroonnmmeenntt,,  ffrreeee  ffrroomm  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  sseexx,,  iinncclluuddiinngg  sseexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt..    SSeexxuuaall  

hhaarraassssmmeenntt  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd  iinn  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..    SSeexxuuaall  hhaarraassssmmeenntt  ooff  eemmppllooyyeeeess  oorr  

ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  bbyy  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  cceerrttiiffiiccaatteedd  aanndd  ssuuppppoorrtt  ppeerrssoonnnneell,,  

ssttuuddeennttss,,  vveennddoorrss,,  aanndd  aannyy  ootthheerrss  hhaavviinngg  bbuussiinneessss  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  iiss  ssttrriiccttllyy  pprroohhiibbiitteedd..  

  

IItt  sshhaallll  bbee  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  ffoorr  aannyy  ssttuuddeenntt,,  eemmppllooyyeeee  oorr  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ((vviissiittoorr,,  vveennddoorr,,  eettcc..))  

ttoo  sseexxuuaallllyy  hhaarraassss  aannyy  ssttuuddeenntt,,  eemmppllooyyeeee,,  oorr  ootthheerr  iinnddiivviidduuaall  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll..    IItt  sshhaallll  

ffuurrtthheerr  bbee  aa  vviioollaattiioonn  ffoorr  aannyy  eemmppllooyyeeee  ttoo  ddiissccoouurraaggee  aa  ssttuuddeenntt  oorr  aannootthheerr  eemmppllooyyeeee  ffrroomm  ffiilliinngg  

aa  ccoommppllaaiinntt,,  oorr  ttoo  ffaaiill  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  oorr  rreeffeerr  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  aannyy  ccoommppllaaiinntt  llooddggeedd  uunnddeerr  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..    VViioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  bbyy  aannyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  rreessuulltt  iinn  ddiisscciipplliinnaarryy  

aaccttiioonn,,  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  tteerrmmiinnaattiioonn..  

  

RRaacciiaall  HHaarraassssmmeenntt  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  aa  ppoossiittiivvee  aanndd  pprroodduuccttiivvee  wwoorrkkiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  

eennvviirroonnmmeenntt,,  ffrreeee  ffrroomm  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  hhaarraassssmmeenntt,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rraaccee,,  ccoolloorr  oorr  

nnaattiioonnaall  oorriiggiinn..    RRaacciiaall  hhaarraassssmmeenntt  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd  iinn  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..    RRaacciiaall  hhaarraassssmmeenntt  

ooff  eemmppllooyyeeeess  oorr  ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  bbyy  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  cceerrttiiffiieedd  aanndd  ssuuppppoorrtt  

ppeerrssoonnnneell,,  ssttuuddeennttss,,  vveennddoorrss,,  aanndd  aannyy  ootthheerrss  hhaavviinngg  bbuussiinneessss  oorr  ootthheerr  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll  

ddiissttrriicctt  iiss  ssttrriiccttllyy  pprroohhiibbiitteedd..  

  

IItt  sshhaallll  bbee  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  ffoorr  aannyy  ssttuuddeenntt,,  eemmppllooyyeeee  oorr  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ((vviissiittoorr,,  vveennddoorr,,  eettcc..))  

ttoo  rraacciiaallllyy  hhaarraassss  aannyy  ssttuuddeenntt,,  eemmppllooyyeeee,,  oorr  ootthheerr  iinnddiivviidduuaall  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll..    IItt  sshhaallll  

ffuurrtthheerr  bbee  aa  vviioollaattiioonn  ffoorr  aannyy  eemmppllooyyeeee  ttoo  ddiissccoouurraaggee  aa  ssttuuddeenntt  oorr  aannootthheerr  eemmppllooyyeeee  ffrroomm  ffiilliinngg  
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aa  ccoommppllaaiinntt,,  oorr  ttoo  ffaaiill  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  oorr  rreeffeerr  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  aannyy  ccoommppllaaiinntt  llooddggeedd  uunnddeerr  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy..    VViioollaattiioonnss  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  bbyy  aannyy  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  rreessuulltt  iinn  ddiisscciipplliinnaarryy  

aaccttiioonn,,  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  tteerrmmiinnaattiioonn..  

  

AAssbbeessttooss  NNoottiiffiiccaattiioonn  

  

TThhee  AAssbbeessttooss  HHaazzaarrdd  EEmmeerrggeennccyy  RReessppoonnssee  AAcctt  ((AAHHEERRAA))  rreeqquuiirreess  tthhaatt  ssttaaffff  bbee  nnoottiiffiieedd  yyeeaarrllyy  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt’’ss  aassbbeessttooss  ppllaann..    DDuurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr  ooff  11998899,,  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  

DDiissttrriicctt  NNoo..  110099  rreemmoovveedd  aallll  ffrriiaabbllee  aassbbeessttooss  ffrroomm  aallll  ddiissttrriicctt  ffaacciilliittiieess..    NNoonn--ffrriiaabbllee  aassbbeessttooss,,  tthhaatt  

iiss  aassbbeessttooss  wwhhiicchh  iiss  iimmpprreeggnnaatteedd  iinnttoo  mmaatteerriiaallss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ccrruummbblleedd  oorr  ppuullvveerriizzeedd,,  ssttiillll  eexxiissttss  

iinn  ssoommee  bbuuiillddiinngg  ccoommppoonneennttss  tthhrroouugghh  tthhee  ddiissttrriicctt..    AAnn  eexxaammppllee  ooff  iitteemmss,,  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinn  

nnoonnffrriiaabbllee  aassbbeessttooss  iiss  ssoommee  ttyyppeess  ooff  fflloooorr  ttiillee..    AAlltthhoouugghh  tthhiiss  mmaatteerriiaall  mmaayy  ccoonnttaaiinn  aassbbeessttooss,,  tthhee  

aassbbeessttooss  ffiibbeerrss  aarree  bboonnddeedd  iinnttoo  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  fflloooorr  ttiillee  aanndd  aarree  nnoott  aabbllee  ttoo  bbee  rreelleeaasseedd..    

SSiinnccee  tthhee  ffiibbeerrss  aarree  nnoott  rreelleeaasseedd,,  fflloooorr  ttiillee  aanndd  ootthheerr  nnoonnffrriiaabbllee  mmaatteerriiaallss  ddoo  nnoott    

rreepprreesseenntt  aa  rriisskk..    EEaacchh  ddiissttrriicctt  ffaacciilliittyy  hhaass  bbeeeenn  iinnssppeecctteedd  bbyy  aann  aaccccrreeddiitteedd  iinnssppeeccttoorr  aanndd    

iinnssppeeccttiioonn  rreeppoorrttss  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooffffiiccee  aass  wweellll  aass  iinn  eeaacchh  bbuuiillddiinngg..    

IInnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  rreevviieewwiinngg  tthhee  aassbbeessttooss  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  mmaayy  

ddoo  ssoo  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  tthhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  oorr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooffffiiccee..  

  

AACCCCEEPPTTAABBLLEE  UUSSEE  OOFF  IINNTTEERRNNEETT  

  

TThhee  iinntteerrnneett  iiss  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk,,  oorriiggiinnaallllyy  ddeessiiggnneedd  ffoorr  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  

wwhhiicchh  sshhaarreess  aa  nnuummbbeerr  ooff  pprriivvaattee  sseeccttoorr  rreessoouurrcceess  aass  wweellll  aass  nnuummeerroouuss  rreessoouurrcceess  ffoorr  eedduuccaattiioonn..  

  

GGiivveenn  tthhee  wwiiddee--ooppeenn  nnaattuurree  ooff  tthhee  iinntteerrnneett,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  iinnaapppprroopprriiaattee  mmaatteerriiaall  mmaayy  bbee  

pprreesseenntt..    BByy  wwaayy  ooff  eexxaammppllee,,  iitt  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  lliikkee  aann  eelleeccttrroonniicc  bbooookkssttoorree..    EEvveenn  tthhoouugghh  yyoouu  

ccaann  eeaassiillyy  ffiinndd  tthhee  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  ssttoorree  tthhaatt  hhaass  tthhee  bbooookkss  yyoouu  wwiisshh  ttoo  rreeaadd,,  yyoouu  ccaann  aallssoo  ffiinndd  

bbooookkss  iinn  tthhee  ssttoorree  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  ffiinndd  iinnaapppprroopprriiaattee  oorr  ooffffeennssiivvee..    EEmmppllooyyeeeess  mmuusstt  rreeaalliizzee  tthhaatt  iinn  

oorrddeerr  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthheeiirr  iinntteerrnneett  pprriivviilleeggeess,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  nneettwwoorrkk  

eettiiqquueettttee..    FFiinnaallllyy,,  ssiinnccee  iinntteerrnneett  aacccceessss  iiss  cchhaannggiinngg  rraappiiddllyy,,  iitt  mmaayy  bbeeccoommee  nneecceessssaarryy  ttoo  rreevviissee  

oouurr  rruulleess  ffoorr  uussee  aass  tthhee  yyeeaarr  pprrooggrreesssseess..  

  

TThhee  eexxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  uussee  ooff  iinntteerrnneett  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

11..  RReeaalliizzee  tthhaatt  uussee  ooff  tthhee  iinntteerrnneett  iiss  aa  pprriivviilleeggee  ––  nnoott  aa  rriigghhtt..    IIff  eemmppllooyyeeeess  aabbuussee  tthhee  

pprriivviilleeggee,,  iitt  wwiillll  bbee  ffoorrffeeiitteedd..    EEmmppllooyyeeeess  ffoouunndd  aacccceessssiinngg  iinnaapppprroopprriiaattee  oorr  

oobbsscceennee  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaayy  bbee  ddiisscciipplliinneedd  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  tteerrmmiinnaattiioonn..  

22..  BBee  ppoolliittee..    DDoo  nnoott  wwrriittee  oorr  sseenndd  aabbuussiivvee  mmeessssaaggeess  ttoo  ootthheerrss..  

33..  UUssee  aapppprroopprriiaattee  llaanngguuaaggee..    DDoo  nnoott  sswweeaarr,,  uussee  vvuullggaarriittiieess  oorr  aannyy  iinnaapppprroopprriiaattee  

llaanngguuaaggee..  

44..  NNoottee  tthhaatt  eelleeccttrroonniicc  mmaaiill  ((ee--mmaaiill))  iiss  nnoott  gguuaarraanntteeeedd  ttoo  bbee  pprriivvaattee..    PPeeooppllee  wwhhoo  

ooppeerraattee  tthhee  ssyysstteemm  ddoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  mmaaiill..    MMeessssaaggeess  rreellaattiinngg  ttoo  oorr  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  

iilllleeggaall  aaccttiivviittiieess  mmaayy  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittiieess..  

55..  AAllll  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aacccceessssiibbllee  vviiaa  tthhee  iinntteerrnneett  sshhoouulldd  bbee  

aassssuummeedd  ttoo  bbee  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy,,  wwhhiicchh  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccooppyyrriigghhtt  llaawwss..  

66..  DDoo  nnoott  ppllaaccee  uunnllaawwffuull  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ssyysstteemm..  
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77..  BBee  aawwaarree  ooff  sseerrvveerr  ssppaaccee  lliimmiittaattiioonnss..  DDoo  nnoott  ddoowwnnllooaadd  llaarrggee  ffiilleess,,  wwhhiicchh  aaffffeecctt  

nneettwwoorrkk  ooppeerraattiioonn  oorr  ssaavvee  llaarrggee  ffiilleess  oonn  tthhee  llooccaall  nneettwwoorrkk..  

88..  DDoo  nnoott  uussee  tthhee  iinntteerrnneett  ffoorr  pprriivvaattee  bbuussiinneessss  aaddvveerrttiissiinngg..  

  

WWhhiillee  tthhee  ddiissttrriicctt  iiss  eexxcciitteedd  aabboouutt  tthhee  vvaasstt  iinnffoorrmmaattiioonn//rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  oouurr  eemmppllooyyeeeess  oonn  

tthhee  iinntteerrnneett,,  oouurr  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  iiss  nnoott  aabbllee  ttoo  mmaakkee  aannyy  wwaarrrraannttiieess,,  eexxpprreessss,,  oorr  iimmpplliieedd  ffoorr  tthhee  

sseerrvviiccee  iitt  iiss  pprroovviiddiinngg..    TThhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  nnoott  bbee  hheelldd  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  ddaammaaggeess  aann  eemmppllooyyeeee  

ssuuffffeerrss  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  lloossss  ooff  ddaattaa  oorr  eennssuurriinngg  tthhee  aaccccuurraaccyy  oorr  qquuaalliittyy  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  iinntteerrnneett..    AAss  aa  ssyysstteemm  wwiitthh  mmiilllliioonnss  ooff  uusseerrss  aanndd  mmiilllliioonnss  ooff  

uusseess,,  tthheerree  aarree  uunnlliimmiitteedd  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  eennhhaannccee  eedduuccaattiioonnaall  rreessoouurrcceess..    WWhhiillee  wwee  ffooccuuss  oonn  

tthhee  ppoossiittiivveeuusseess  ooff  tthhee  iinntteerrnneett,,  tthheerree  aarree  aallssoo  ddiissrreeppuuttaabbllee  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  mmaatteerriiaall  oonn  tthhee  

iinntteerrnneett..    IInn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  ssyysstteemm  ttoo  bbee  uusseedd  eeffffeeccttiivveellyy,,  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwiillll  

nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  ccooooppeerraattiivveellyy  aass  wwee  ddeevveelloopp  uussee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  ssyysstteemm..    VViioollaattiioonn  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeee’’ss  aacccceeppttaabbllee  uussee  rreegguullaattiioonnss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ddiisscciipplliinnee  uupp  ttoo  aanndd  iinncclluuddiinngg  tteerrmmiinnaattiioonn..  

  

PPaayy  ffoorr  UUnnuusseedd  SSiicckk  LLeeaavvee  

  

TThhee  BBooaarrdd  wwiillll  ppaayy  ffoorr  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  oonnee--hhaallff  ooff  aa  ccllaassssiiffiieedd  eemmppllooyyeeee’’ss  aaccccuummuullaatteedd  uunnuusseedd  

ssiicckk  lleeaavvee  ddaayyss  aatt  tthhee  rraattee  ooff  $$5500..0000  ppeerr  ddaayy..    TThhiiss  bbeenneeffiitt  iiss  oonnllyy  pprroovviiddeedd  ssuubbjjeecctt    ttoo  tthhee  

ffoolllloowwiinngg::  

  

11..  TThhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  ssiixxttyy  ((6600))  yyeeaarrss  oorr  oollddeerr  aanndd  aannnnoouunncceedd  iinn  

wwrriittiinngg  hheerr//hhiiss  rreettiirreemmeenntt  ffrroomm  tthhee  ddiissttrriicctt;;  oorr  

22..  TThhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  tthhee  KKPPEERRSS  rreettiirreemmeenntt  bbeenneeffiittss;;  oorr  

33..  TThhee  eevveenntt  ooff  tthhee  ddeeaatthh  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee;;  oorr  

44..  TThhee  eevveenntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  rreessiiggnniinngg  ffrroomm  tthhee  ddiissttrriicctt  aafftteerr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eemmppllooyyeedd  

ffoorr  tteenn  ((1100))  ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss  oorr  mmoorree  iinn  UU..SS..DD..  NNoo..  110099,,  aanndd  

55..  TThhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  aannyy  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  ttaaxxeess  oonn  

uunnuusseedd  ssiicckk  lleeaavvee  ddaayyss..  
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FFaammiillyy  aanndd  MMeeddiiccaall  LLeeaavvee  PPllaann  

  

FFaammiillyy  aanndd  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  ffeeddeerraall  llaaww  sshhaallll  bbee  ggrraanntteedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  uupp  ttoo  1122  

wweeeekkss  dduurriinngg  aa  1122--mmoonntthh  ppeerriioodd..    FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  aa  1122--mmoonntthh  ppeerriioodd  sshhaallll  bbee  ddeeffiinneedd  

aass  aa  ffiissccaall  yyeeaarr  bbeeggiinnnniinngg  oonn  JJuullyy  11  aanndd  eennddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  JJuunnee  3300..    SSppoouusseess  eemmppllooyyeedd  bbyy  tthhee  

ddiissttrriicctt  mmaayy  oonnllyy  ttaakkee  aann  aaggggrreeggaattee  ooff  1122  wweeeekkss  lleeaavvee  ffoorr  tthhee  bbiirrtthh  oorr  aaddooppttiioonn  ooff  aa  cchhiilldd  wwiitthhiinn  aa  

1122--mmoonntthh  ppeerriioodd..  

  

LLeeaavvee  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

11..  TThhee  bbiirrtthh  ooff  aa  ssoonn  oorr  ddaauugghhtteerr  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  aanndd  ttoo  ccaarree  ffoorr  tthhee  nneewwbboorrnn  cchhiilldd..  

22..  TThhee  ppllaacceemmeenntt  ooff  aa  ssoonn  oorr  ddaauugghhtteerr  wwiitthh  tthhee  eemmppllooyyeeee  ffoorr  aaddooppttiioonn  oorr  ffoosstteerr  

ccaarree  aanndd  ttoo  ccaarree  ffoorr  tthhee  nneewwllyy  ppllaacceedd  cchhiilldd;;  

33..  TToo  aallllooww  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  ccaarree  ffoorr  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ssppoouussee,,  ssoonn,,  ddaauugghhtteerr,,  oorr  

ppaarreenntt  wwiitthh  aa  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn;;  

44..  AA  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee  tthhaatt  mmaakkeess  tthhee  eemmppllooyyeeee  uunnaabbllee  ttoo  

ppeerrffoorrmm  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  hhiiss  oorr  hheerr  jjoobb..  

55..  AAnnyy  qquuaalliiffyyiinngg  eexxiiggeennccyy  aarriissiinngg  oouutt  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  ssppoouussee,,  ssoonn,,  

ddaauugghhtteerr,,  oorr  ppaarreenntt  iiss  aa  ccoovveerreedd  mmiilliittaarryy  mmeemmbbeerr  oonn  aaccttiivvee  dduuttyy  ((oorr  hhaass  bbeeeenn  

nnoottiiffiieedd  ooff  aann  iimmppeennddiinngg  ccaallll  oorr  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  aaccttiivvee  dduuttyy))  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  aa  

ccoonnttiinnggeennccyy  ooppeerraattiioonn;;  aanndd  

66..  TThhee  nneeeedd  ttoo  ccaarree  ffoorr  aa  ccoovveerreedd  sseerrvviiccee  mmeemmbbeerr  wwiitthh  aa  sseerriioouuss  iinnjjuurryy  oorr  iillllnneessss  iiff  

tthhee  eemmppllooyyeeee  iiss  tthhee  ssppoouussee,,  ssoonn,,  ddaauugghhtteerr,,  ppaarreenntt,,  oorr  nneexxtt  ooff  kkiinn  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  

mmeemmbbeerr..    EElliiggiibbllee  eemmppllooyyeeeess  aarree,,  ffoorr  rreeaassoonn  ((66))  oonnllyy,,  eennttiittlleedd  ttoo  aa  ccoommbbiinneedd  ttoottaall  

ooff  2266  wwoorrkk  wweeeekkss  ooff  lleeaavvee  dduurriinngg  aa  1122--mmoonntthh  ppeerriioodd..  

  

((LLeeaavvee  ffoorr  rreeaassoonn  11  oorr  22  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  wwiitthhiinn  1122  mmoonntthhss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  bbiirrtthh  oorr  ppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  

cchhiilldd..))  

  

TThhiiss  lleeaavvee  sshhaallll  bbee  uunnppaaiidd  lleeaavvee..    HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  eemmppllooyyeeee  hhaass  aannyy  ppaaiidd  vvaaccaattiioonn,,  ppeerrssoonnaall,,  oorr  

ssiicckk  lleeaavvee  tthhaatt  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  lleeaavvee,,  tthhee  ppaaiidd  lleeaavvee  sshhaallll  bbee  

uusseedd  ffiirrsstt  aanndd  ccoouunntteedd  ttoowwaarrdd  tthhee  aannnnuuaall  ffaammiillyy  aanndd  mmeeddiiccaall  lleeaavvee..    TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  

nnoottiiffyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ddaattee  ooff  ffaammiillyy  aanndd  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  aanndd  tthhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  

eemmppllooyyeeee’’ss  aaccccrruueedd  ppaaiidd  lleeaavvee  ddeessiiggnnaatteedd  aass  ffaammiillyy  aanndd  mmeeddiiccaall  lleeaavvee..  

  

TThhee  eemmppllooyyeeee  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  ffaammiillyy  aanndd  mmeeddiiccaall  lleeaavvee  iiff  hhee  oorr  sshhee  hhaass  bbeeeenn  eemmppllooyyeedd  bbyy  tthhee  

ddiissttrriicctt  ffoorr  aatt  lleeaasstt  1122  mmoonntthhss  aanndd  hhaass  wwoorrkkeedd  aatt  lleeaasstt  11,,225500  hhoouurrss  dduurriinngg  tthhee  1122--mmoonntthh  ppeerriioodd  

iimmmmeeddiiaatteellyy  pprreecceeddiinngg  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  FFMMLLAA  lleeaavvee..  

  

DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  aannyy  uunnppaaiidd  ffaammiillyy  aanndd  mmeeddiiccaall  lleeaavvee,,  tthhee  bbooaarrdd  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppaayy  tthhee  

eemmppllooyyeerr’’ss  sshhaarree  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  ggrroouupp  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss  iinn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  aass  ppaaiidd  iimmmmeeddiiaatteellyy  

pprriioorr  ttoo  tthhee  lleeaavvee..    AAnnyy  eemmppllooyyeeee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccoosstt  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  tthhee  cclleerrkk  

ooff  tthhee  bbooaarrdd  oonn  tthhee  ppaayyrroollll  ddaattee  oorr  ootthheerr  ttiimmee  aass  tthhee  eemmppllooyyeeee  aanndd  ssuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  aaggrreeee  

pprriioorr  ttoo  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  lleeaavvee..    TThhee  bbooaarrdd  mmaayy  tteerrmmiinnaattee  ggrroouupp  hheeaalltthh  ccoovveerraaggee  iiff  tthhee  

eemmppllooyyeeee’’ss  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ppaayymmeenntt  iiss  nnoott  rreecceeiivveedd  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ooff  tthhee  dduuee  ddaattee,,  ssoo  lloonngg  aass  
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wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  tthhee  ddeelliinnqquueennccyy  iinn  ppaayymmeenntt  aanndd  tthhee  nnoottiiccee  ooff  iinntteenntt  ttoo  tteerrmmiinnaattee  ccoovveerraaggee  aarree  

sseenntt  aatt  lleeaasstt  1155  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn..  

  

WWhheenn  lleeaavvee  iiss  ffoorreesseeeeaabbllee,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  sshhaallll  ggiivvee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  3300  ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee..    IIff  lleeaavvee  iiss  

nnoott  ffoorreesseeeeaabbllee,,  nnoottiiccee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aass  ssoooonn  aass  iiss  pprraaccttiiccaabbllee..  

  

UUppoonn  tthhee  eemmppllooyyeeee  pprroovviiddiinngg  nnoottiiccee  ooff  nneeeedd  ffoorr  lleeaavvee,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  eemmppllooyyeeee  ooff  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwiitthhiinn  55  bbuussiinneessss  ddaayyss,,  aabbsseenntt  eexxtteennuuaattiinngg  cciirrccuummssttaanncceess::  

  

aa..  WWhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  eemmppllooyyeeee  iiss  eelliiggiibbllee  ffoorr  FFMMLLAA  lleeaavvee;;  tthhee  rreeaassoonnss  tthhaatt  lleeaavvee  

wwiillll  oorr  wwiillll  nnoott  ccoouunntt  aass  ffaammiillyy  aanndd  mmeeddiiccaall  lleeaavvee..  

bb..  AAnnyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  mmeeddiiccaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

cc..  EEmmppllooyyeerr  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  ssuubbssttiittuuttiinngg  ppaaiidd  lleeaavvee..  

dd..  RReeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  pprreemmiiuumm  ppaayymmeennttss  ffoorr  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss  aanndd  eemmppllooyyeeee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  rreeppaayymmeenntt  iiff  eemmppllooyyeerr  ppaayyss  eemmppllooyyeeee  sshhaarree..  

ee..  RRiigghhtt  ttoo  bbee  rreessttoorreedd  ttoo  ssaammee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  jjoobb,,  aanndd  

ff..  AAnnyy  eemmppllooyyeerr  rreeqquuiirreedd  ffiittnneessss--ffoorr--dduuttyy  cceerrttiiffiiccaattiioonnss..  

  FFaammiillyy  lleeaavvee  ((rreeaassoonnss  11  oorr  22))  mmaayy  nnoott  bbee  uusseedd  iinntteerrmmiitttteennttllyy  oorr  oonn  aa  ppaarrtt--ttiimmee  

  bbaassiiss  wwiitthhoouutt  tthhee  pprriioorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt..  

  

  

TThhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  rreeqquuiirree  aann  iinnssttrruuccttiioonnaall  eemmppllooyyeeee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  lleeaavvee  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  aa  

sseemmeesstteerr  iiff  tthhee  lleeaavvee  bbeeggiinnss  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ((55))  wweeeekkss  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  aa  sseemmeesstteerr,,  llaassttss  mmoorree  

tthhaann  tthhrreeee  ((33))  wweeeekkss  aanndd  tthhee  rreettuurrnn  wwoouulldd  ooccccuurr  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  ((33))  wweeeekkss  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr..  

  

IIff  tthhee  lleeaavvee  iiss  ffoorr  aa  rreeaassoonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  sseerriioouuss  hheeaalltthh  ccoonnddiittiioonnss  oorr  ffoorr  aa  qquuaalliiffyyiinngg  

eexxiiggeennccyy  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  sseeccttiioonn  ((55))  aabboovvee,,  tthhee  ssuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  rreeqquuiirree  aann  iinnssttrruuccttiioonnaall  

eemmppllooyyeeee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  lleeaavvee  uunnttiill  tthhee  eenndd  ooff  aa  sseemmeesstteerr,,  iiff::  

11..  TThhee  lleeaavvee  bbeeggiinnss  iinn  tthhee  llaasstt  ffiivvee  ((55))  wweeeekkss  ooff  aa  sseemmeesstteerr  ,,  wwiillll  llaasstt  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  

((22))  wweeeekkss  aanndd  tthhee  rreettuurrnn  ttoo  wwoorrkk  wwoouulldd  ooccccuurr  iinn  tthhee  llaasstt  ttwwoo  ((22))  wweeeekkss  ooff  aa  

sseemmeesstteerr,,  oorr    

22..  TThhee  lleeaavvee  bbeeggiinnss  iinn  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  ((33))  wweeeekkss  ooff  aa  sseemmeesstteerr,,  aanndd  llaassttss  mmoorree  tthhaann  

ffiivvee  ((55))  ddaayyss..  
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AACCKKNNOOWWEEGGEEMMEENNTT  OOFF    

RREECCEEIIPPTT  OOFF  CCLLAASSSSIIFFIIEEDD  

HHAANNDDBBOOOOKK  

  

  

  

  

  

  

II  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  eemmppllooyyeeee  hheerreebbyy  aacckknnoowwlleeddggee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  CCllaassssiiffiieedd  HHaannddbbooookk..    II  hhaavvee  aallssoo  ssiiggnneedd  aa  ccooppyy  ooff  mmyy  

ppoossiittiioonn  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  hhaavvee  rreettuurrnneedd  iitt  ttoo  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ooffffiiccee..  

  

  

  

  

  

  

SSiiggnnaattuurree  ooff  EEmmppllooyyeeee  

  

  

DDAATTEE  ______________________________________________________________________  
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