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COMPORTAMENT DISRUPTIV                        Codul politicii:           4315 

Este necesar un mediu școlar ordonat pentru ca profesorii să poată preda și elevii să poată învăța. 
Elevii sunt încurajați să depună efort la crearea unui mediu școlar sigur, ordonat și primitor. 
Studenții au, de asemenea, dreptul de a-și exercita dreptul constituțional la libertatea de exprimare 
ca parte a unui mediu educațional stimulant, primitor. Dreptul unui student la liberă exprimare nu 
va fi încălcat; cu toate acestea, oficialii școlii pot pune restricții constituționale rezonabile la timp, 
loc și mod pentru a păstra un mediu sigur și ordonat. 
  
Directorii și profesorii au autoritate deplină, conform prevederilor legale, pentru a stabili și a aplica 
standarde și reguli, după cum este necesar, pentru a crea școli și săli de clasă ordonate; prin urmare, 
elevii nu trebuie să poarte sau să afișeze la școală, pe proprietatea școlii sau la activitățile școlare 
nici un simbol care să perturbeze substanțial sau material procesul de educație sau funcționarea 
școlii, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, care sunt destinate sau se așteaptă în mod rezonabil 
să intimideze alți studenți pe bază de rasă, etnie sau cultură. Exemplele pot include îmbrăcăminte, 
articole, materiale sau publicații sau orice articol care denotă Ku Klux Klan, supremația albă, 
nazistă sau steagul confederației. Această listă nu intenționează să fie tot inclusiv. 
 
A. COMPORTAMENT INTERZIS 
 

Studenților li se interzice să perturbe predarea, desfășurarea ordonată a activităților școlare 
sau orice altă funcție legală de școală sau a sistemului școlar. Următoarea conduită 
ilustrează comportamentul perturbator și este interzisă: 

 

1. acte verbale sau fizice intenționate care au ca rezultat sau pot avea ca rezultat 
blocarea accesului la funcțiile sau facilitățile școlii sau împiedicarea convocării sau 
continuării funcțiilor legate de școală; 

 
2. consumul și / sau distribuția de alcool și alte droguri; care reprezintă activitatea 

bandei și / sau calitatea de membru; care promovează obscenități; sau care sunt 
destinate sau se așteaptă în mod rezonabil să intimideze pe ceilalți pe bază de rasă, 
sex, identitate de gen, orientare sexuală, crez, origine națională, abilități fizice, 
emoționale sau intelectuale; sau care ar provoca o îmbrăcăminte substanțială sau 
purtătoare, bijuterii, alte articole de îmbrăcăminte și / sau decalcomanii care susțin 
violența, perturbarea materială a mediului de învățare din orice școală. (vezi politica 
4316, Codul vestimentar al studenților); 

 
3. deținerea sau distribuirea literaturii sau ilustrațiilor care perturbă semnificativ 

procesul educațional sau care sunt indecente sau ilegale; 
 
4. angajarea într-un comportament imoral, indecent, obraznic, de neconceput sau de 

natură excesiv sexuală în cadrul școlii; 
 
5. nerespectarea regulilor, standardelor și reglementărilor de siguranță stabilite, 

inclusiv în autobuze și pe holuri; și 
 
6. interferarea cu funcționarea autobuzelor școlare, inclusiv întârzierea programului 
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autobuzului, coborârea la o stație neautorizată și încălcarea voită a transportarii 
autobuzului școlar. 

 
B. CONSECINȚE 
 

Consecințele disciplinare pentru încălcările acestei politici vor fi în concordanță cu 
secțiunea D a politicii 4300, Politici de comportament studențesc. Superintendentul sau 
persoana desemnată va enumera în Codul de conduită al elevilor gama specifică de 
consecințe care ar putea fi impuse unui elev pentru încălcările acestei politici. 

 
Referințe legale: Const. S.U.A. amenda. Eu; N.C. Const. artă. I, § 14; G.S. 14-132, -132,2, -288,2, 
-288,4; 115C-47, -288, -307, -390,2 
 
Referințe încrucișate: Politici privind comportamentul studenților (politica 4300), Codul 
vestimentar al studenților (politica 4316) 
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