Informacje o prawach
i obowiązkach uczniów w rodzinie
Chicagowskie Szkoły Publiczne są zobowiązane do współpracy z rodzicami i
uczniami, aby upewnić się, że wszyscy uczniowie posiadają socjalne, emocjonalne
i behawioralne umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu. Kodeks
Postępowania Uczniów - Student Code of Conduct (SCC), część przewodnika
Prawa i Obowiązki Studenta - pomaga szkołom w stworzeniu praktyk
dyscyplinarnych, które promują bezpieczne, wspomagające i produktywne
środowisko do nauki.

PRAWA & OBOWIĄZKI rodzin w CPS:
• personel szkolny i w dystrykcie oraz traktować wszystkich należących do społeczności szkolnej
z należytym szacunkiem

• Rozmawiać z dzieckiem o Kodeksie Postępowania Ucznia (kopia dostępna na stronie (kopia
dostępna na stronie cps.edu/SCC lub w biurze w szkole) i zasadach zachowania w szkole

• Otrzymywać informacje i współpracować z dyrektorem szkoły, nauczycielami i personelem
szkolnym w celu wspierania potrzeb akademickich i psychologicznych dziecka

• Upewnić się, że dziecko ma szanse opowiedzieć swoja wersje wydarzeń zanim wszczęte
zostanie postępownie dyscyplinarne i zalecić odpowiednie interwencje

• Być niezwłocznie powiadomionym o podjętych konsekwencjach i mieć szanse na odwołanie od
działań dyscyplinarnych

CPS rozwiązuje problemy związane z wykroczeniami w zachowaniu wskazując
uczniom na właściwe zachowania socjalne i emocjonalne, kształtując pozytywne
zachowanie i nakazując naprawę wyrządzonych szkód.
Personel szkolny powinien:

• ZAPOBIEGAĊ wykroczeniom poprzez ustalenie jasnych oczekiwań, wspieranie pozytywnych
relacji między uczniami, rozwijanie umiejętności socialno-emocjonalnych.
• Starać się USPOKOIĊ sytuację w szkole, kiedy popełnione jest wykroczenie i upewnić się, że
wszystkie osoby są bezpieczne.
• Wysłuchać perspektywy ucznia i ZASTANOWIĊ SIĘ nad przyczynami zachowania ucznia.
• Po wykroczeniu, personel szkolny, uczniowie i rodziny powinni pracować wspólnie aby
NAPRAWIĊ wszystkie wyrządzone krzywdy i znaleźć przyczyny prowadzące do wykroczenia.
Uczniowie usunięci z klasy i szkoły bądą ciepło przyjęci z powrotem to szkolnej społeczności i
otrzymają dodatkowe wsparcie.

Kiedy zawieszenie powinno być stosowane?
CPS jest odpowiedzialne za edukację WSZYSTKICH uczniów. Zawieszenia w prawach ucznia są
OSTATECZNYM ROZWIĄZANIEM, które powinno być zastosowane gdy:

1. Personel szkolny i/lub uczniowie są w bezpośrednim fizycznym, emocjonalnym czy mentalnym
niebezpieczeństwie, lub

2. Uczeń bardzo poważnie zakłócil spokój innych uczniów oraz personelu w szkole lub użył innych
metod w celu reakcji na swoje zachowanie.respond to the behavior
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Informacje o prawach
i obowiązkach uczniów w rodzinie
Uczniowie w wieku od przedszkola do klasy 2-iej, nie będą zawieszani w prawach ucznia.
Zawieszenie w tej grupie wiekowej może nastąpić jedynie po decyzji kuratora rejonowego/lub
wyznaczonej osoby w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.
Jeśli zawieszenie jest stosowane, powinno być częścią dłuższego procesu strategicznego.
Zawieszenia powinno odpowiedzieć na zachowanie ucznia i zapobiec przyszłym wykroczeniom.
Uczniowie nie mogą być wysłani do domu, dopóki nie podjęte zostały rozsądne wysiłki aby
powiadomić rodziców/ opiekunów. Informacje dotyczące zawieszenia są zawarte w Kodeksie
Postępowania Ucznia (cps.edu/SCC).

Co należy zrobić kiedy moja dziecko zostało niesprawiedliwie ukarane?
Rodzice i uczniowie mają prawo odwołać się od decyzji dyscyplinarnych. Jeśli wierzycie że uczeń
został ukarany niewinnie lub został zawieszony przed powiadomienien rodziców, skontaktujcie się
z dyrektorem szkoły i ustalcie termin spotkania, na którym możecie przedyskutować wykroczenia
i przedstawić swoje zastrzeżenia. Jeśli sprawa pozostaje nierozwiązana, a rodzice maja więcej
pytań w sprawie procesu dyscyplinarnego, mogą skontaktować się z Student Adjudication team
at 773/553-2249, studentadjudication@cps.edu, lub biurem rejonowym- Network office (cps.
edu/Networks).

Co należy zrobić kiedy moje dziecko jest ofiarą prześladowania?
Jak najszybciej powiadom dyrektora szkoły . Jeśli uczeń jest zastraszany/ nękany- bullying,
porozmawiaj z personelem CPS lub wyślij e-mail pod adres BullyingReport@cps.edu.
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