
  
POLITICA CONSILIULUI JUDEȚEAN AL BUNCOMBE                              Pagina 1 din 2 

DRESS CODE-UL ELEVILOR                                         Codul politicii:    4316 

 
Consiliul consideră că îmbrăcămintea și aspectul personal al elevilor le afectează foarte mult 
performanța academică și interacțiunea cu alți studenți. Consiliul solicită ca părinții / tutorii și / 
sau alți îngrijitori să-și îmbrace copiii cu haine care să favorizeze învățarea. În general, standardele 
de îmbrăcăminte și îngrijire stabilite de elev și de părinții săi vor fi considerate acceptabile. Cu 
toate acestea, consiliul interzice orice apariție sau îmbrăcăminte care face următoarele: 
 
1. încalcă un cod vestimentar rezonabil adoptat și publicat de școală; 

 
2. este provocator sau indecent; sau 
 
3. pune în pericol sănătatea sau siguranța elevului sau a altora. 
 
Studenților li se interzice să poarte haine, bijuterii, alte articole de îmbrăcăminte și / sau 
autocolante care: 

1. reprezintă blasfemie, vulgaritate, indecență sau violență; 
2. promovează consumul sau abuzul de tutun, droguri sau alcool; 
3. crează o amenințare la adresa sănătății sau siguranței elevului sau a altora; 
4. atacă sau degradează alte persoane din cauza rasei, genului, identității de gen, orientării 

sexuale, crezului, originii naționale, apartenenței religioase sau abilităților sau 
caracteristicilor fizice, emoționale sau intelectuale; 

5. de altfel, de fapt, sunt considerate de către oficialii școlii ca fiind în mod rezonabil 
susceptibile de a crea o perturbare substanțială și materială a procesului educațional sau a 
funcționării școlii, inclusiv, dar fără a se limita la elemente despre care se așteaptă în mod 
rezonabil să intimideze alți elevi pe baza de rasă (de exemplu, steagul confederat, svastica 
și Ku Klux Klan sau KKK sau afirmații ale supremației albe), sex, identificare de gen, 
orientare sexuală, crez, origine națională, apartenență religioasă sau abilități sau 
caracteristici fizice, emoționale sau intelectuale; 
 

Directorii sunt încurajați să implice echipa de îmbunătățire a școlii, conducerea elevilor și 
grupurile de consiliere pentru a ajuta la stabilirea reglementărilor specifice școlii. Ar trebui 
acordată atenție dezvoltării unor orientări rezonabile care să echilibreze nevoile de individualitate 
cu nevoile de menținere a siguranței, ordinii și bunului gust pentru comunitatea școlară. Codurile 
vestimentare vor fi date elevilor la începutul fiecărui an școlar sau la înscrierea la școală. 
 
Înainte de a primi consecințe disciplinare, unui elev care nu respectă această politică sau un cod 
de îmbrăcăminte școlară i se va acorda o perioadă rezonabilă de timp pentru a face ajustări, astfel 
încât acesta să fie în conformitate. Consecințele disciplinare pentru un student care nu se 
conformează după ce i se oferă această oportunitate trebuie să fie în concordanță cu Secțiunea D a 
politicii 4300, Politicile de comportament ale elevilor. Superintendentul sau persoana desemnată 
trebuie să enumere în Codul de conduită al elevilor gama specifică de consecințe care pot fi impuse 
unui elev pentru încălcarea codului vestimentar. 
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Referințe Legale: G.S. 115C-47, -390.2 
 
Referințe încrucișate: Politici privind comportamentul elevilor (politica 4300), Planul școlar 
pentru gestionarea comportamentului elevilor (politica 4302), Comportamentul perturbator 
(politica 4315), Activitatea legată de bandă (politica 4328) 
 
Înlocuiește Politica 468 
 
Istoria Politicii 468 
Adoptată: 11 Aprilie 2002 
 
NCSBA formularea și revizuirile care înlocuiesc politica 468 au fost adoptate:  2 Mai 2013 
Revizuit: 6 Septembrie 2018 
               1 Octombrie 2020 


