Szkolne Zasady Postepowania
zawarte w Poradniku Uczniowskim
Elmwood Park C.U.S.D. #401
Formularz do podpisu dla rodzicow/uczniow
Prosze wypelnic jeden formularz do podpisu dla kazdego ucznia
i zwrocic do szkoly nie pozniej niz piec (5) dni po rozpoczeciu zajec

ZROZUMIENIE I ZAAKCEPTOWANIE ZASAD POSTEPOWANIA I PROCEDUR
OBOWIAZUJACYCH W SZKOLE
Kazdy uczen otrzymuje Poradnik Uczniowski w pierwszym tygodniu nauki w roku szkolnym. Nauczyciele i personel administracyjny
szkoly omawiaja zasady zawarte w poradniku z uczniami w szkole. Prosze uwaznie zapoznac sie z poradnikiem i zasadami
postepowania w nim zawartymi w celu pelnego zrozumienia obowiazujacych procedur i wytycznych. Bedziemy odwolywac sie
do tych zasad w ciagu calego roku szkolnego. Poradnik okresla zasady postepowania i oczekiwania szkoly wobec ucznia. W
pewnym sensie staje sie kontraktem pomiedzy rodzicami, uczniem i szkola. W zwiazku z tym wymagane sa podpisy zarowno rodzica,
jak i ucznia, zaswiadczajace zapoznanie sie i zrozumienie zawartosci Szkolnego Poradnika Postepowania. Kazda szkola moze
posiadac swoje wlasne, specyficzne dla poziomu edukacji szkolnej, dyrektywy zachowania. Prosze zapoznac sie dokladnie z
poradnikiem Panstwa dziecka. Poradnik zawiera szczegolne zasady postepowania i zachowania wymagane w placowce edukayjnej.
Wszystkie Zasady Rady Dystryktu sa dostepne do wgladu w biurze Dystryktu Szkolnego, a takze w wersji elektronicznej na oficjalnej
stronie
internetowej
dystryktu.
Prosze podpisac formularz ponizej i zwrocic go do szkoly nie pozniej niz w piec (5) dni po rozpoczeciu zajec.

CZESC 1: REGULACJE DYSTRYKTU ZAWARTE W PORADNIKU UCZNIOWSKIM
Wszystkie zasady postepowania obowiazujace w dystrykcie i zawarte w poradniku umieszczone sa na stronie internetowej
epcusd401.org “District Policies for Student Handbooks.” Oryginaly w formie drukowanej dostepne sa w biurze kazdej ze szkol.
Zasady postepowania regulowane przez Rade Dystryktu maga ulec zmianie uchwala Rady w ciagu trwania roku szkolnego.

CZESC 2: ZASADY UZYTKOWANIA TELEFONOW KOMORKOWYCH I POZWOLENIE RODZICOW
Zabrania sie uzywania telefonow komorkowych, urzadzen nagrywajacych video, palmtopow PDA i innych urzadzen elektronicznych,
ktore w jakikolwiek sposob zaklocaja srodowisko edukacyjne lub naruszaja dobro innych, wlaczajac zakaz uzywania tych urzadzen w
celu fotografowania w przebieralniach, lazienkach, w celu sciagania, i w innych sytuacjach, ktore sa naruszeniem prawidlowego
zachowania sie uczniow. Jesli dyrektor placowki lub prawa w niej obowiazujace nie stanowia inaczej, wszytskie urzadzenia
elektroniczne musza byc wylaczone i pozostawac schowane w ciagu dnia szkolnego chyba, ze: (a) na ich uzytkowanie zezwoli
nauczyciel nadzorujacy lub (b) uzytkownie urzadzenia jest czescia indywidualnego programu edukacyjnego ucznia (IEP).
Kazda szkola posiada swoje wlasne ustalenia/ograniczenia dotyczace uzywania telefonow komorkowych (w szczegolnosci Elm
Middle School i High School). Prosze upewnic sie, ze sa one znane zarowno Panstwu, jak i Panstwa dziecku.

CZESC 3: PUBLIKOWANIE ZDJEC UCZNIOWSKICH
Wiem i rozumien, ze od czasu do czasu Publiczny Dystrykt Szkolny 401 moze opublikowac zdjecia uczniow w roznorodnych
szkolnych publikacjach. Publikacje, w ktorych moga pojawic sie fotografie ucznia obejmuja, ale nie sa ograniczone do ksiazki
pamiatkowej, broszur szkolnych, nagran video, gazetki szkolnej i strony internetowej dystryktu. Rozumiem, ze informacje
umieszczone na stronie internetowej dystryktu beda dostepne dla wszystkich uzytkownikow internetu. Rozumiem rowniez, ze
Dystrykt 401 nie moze ograniczyc liczby osob odwiedzajacych strone internetowa, ani tez sposobu, w jaki bada uzyte informacje
zawarte w internecine. Rozumiem, ze mam prawo obejrzec, skopiowac i zakwestionowac zawartosc informacji opisanych powyzej.
Rozumiem, ze jesli nie zastrzege w formie pisemnej, ze nie zezwalam na publikacje informacji, Dystrykt 401 moze opublikowac
fotografie mego dziecka, ktore nie identyfikuja jego tozsamosci, bez mojego pozwolenia. Rozumiem, ze aby Dystrykt 401 mogl
opublikowac zdjecia, czy video mojego dzicecka z uwzglednieniem identyfikujacych informacji, musze wyrazic zgode w formie
pisemnej.

CZESC 4: KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
Uczniowie i ich rodzice powinni uwaznie zapoznac sie z Zarzadzeniem Rady Szkolnej 6:235 Dopuszczalne Uzytkowanie I
Bezpieczenstwo Internetowe dotyczacym dozwolonym uzytkowaniem szkolnych zasobow technologicznych. Rodzice i uczniowie
powinni podpisac ten dokument w wyznaczonym miejscu w celu wyrazenia zgody na przestrzeganie zasad i regulacji dystryktu
szkolnego okreslonych w zarzadzeniu Dopuszczalne Uzytkowanie i Bezpieczenstwo Internetowe. Uczniowie beda mogli uzywac
zasobow technologicznych dystryktu obejmujacych koputery i dostep do internetuters zgodnie z zarzadzeniem Dopuszczalne
Uzytkowanie I Bezpieczenstwo Internetowe po zwroceniu do szkolu podpisanego przez rodzicow/opiekunow i ucznia dokumentu.
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Prosze zachowac zalaczony dokument z zarzadzeniami lub odwolac sie do internetu w pozniejszym uzytkowaniu.
UCZEN
Przeczytalem i zapoznalem sie z zarzadzeniem dystryktu szkolnego Dopuszczalne Uzytkowanie i Bezpieczenstwo Internetowe .
Zgadzam sie na zarzadzenia i regulacje zawarte w tym zarzadzeniu. Rozumiem, ze nie przestrzeganie ustalen zawartch w zarzadzeniu
powodowac bedzie postepowanie dyscyplinarne, ktore obejmowac moze utrate pozwolenia uzytkowania komputera, a takze
zawieszenie w prawach ucznia lub wydalenie ze szkoly.
RODZICE/OPIEKUNOWIE
Przeczytalem i zrozumialem zarzadzenie dystryktu szkolnego Dopuszczalne Uzytkowanie i Bezpieczenstwo Internetowe. Rozumiem,
ze zasoby technologiczne dystryktu szkolnego, uwzgledniajac w to siec internetowa dystryktu i dostep do internetu, musza byc
wykorzystywane jedynie w celach edukacyjnych. Rozumiem tez, ze jest niemozliwym, aby dystrykt kontrolowal dostep do wszystkich
zasobow nieedukacyjnych i, ze docelowo odpowiedzialnosc za prawidlowe uzytkowanie zasobow technologicznych dystryktu
szkolnego lezy po stronie uzytkownika komputera. Zgadzam sie poinstruowac odpowiednio moje dziecko. Ponadto zgadzam sie
zrekompensowac i nie obciazac Rady Szkoly, jej czlonkow, pracownikow i agentow za zadne szkody spowodowane przez moje
dziecko poprzez nieprawidlowe uzytkowanie zasobow technologii. Akceptuje pelna odpowiedzialnosc i koniecznosc monitorowania
uzytkowania przez moje dziecko jakichkolwiek zasobow technologii z uwzglednieniem wszystkich zrodel technologicznych dystryktu
przystosowanych do korzystania z internetu, ktore moga byc uzytkowane poza obrebem szkoly. Rozumiem, ze nie przestrzeganie
ustalen zawartch w zarzadzeniu przez moje dziecko, powodowac bedzie postepowanie dyscyplinarne, ktore obejmowac moze utrate
pozwolenia uzytkowania komputera, a takze zawieszenie w prawach ucznia lub wydalenie ze szkoly.

CZESC 5: INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH
Federalna ustawa o Ochronie Danych Osobowych, The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), wymaga, aby Publiczny
Dystrykt Szkolny 401, z pewnymi wyjatkami, uzyskal od Panstwa pisemna zgode przed publicznym wykorzystaniem personalnych
danych osobowych o charakterze identyfikujacym ucznia. Dystrykt ma prawo jednak wykorzystac niektore dane osobowe oznaczone
jako dane podstawowe, "directory information", bez pisemnej zgody, chyba, ze zgodnie z obowiazujacymi procedurami, zastrzega
Panstwo, ze tej zgody nie wyrazaja. Glownym celem uzycia tych podstawowych danych osobowych jest ich umieszczenie w
wyszczegolnionych publikacjach edukacyjnych. Przykladami takich publikacji moga byc:
Program przedstawienia teatralnego wystawianego przez szkole
Coroczna ksiega pamiatkowa
Wyroznienie najlepszych uczniow za osiagniecia szkolne
Program zakonczenia programu edukacyjnego
Formularz zajec sportowych np. zapasow, ktory zawiera wage i wzrost spotrowca
Podstawowe dane osobowe generalnie uwazane za bezpieczne i nie bedace naruszeniem dobr osobowych ucznia w przypadku ich
wykorzystania, moga rowniez byc udostepnione zewnetrznym organizacjom bez pisemnej zgody rodzicow. Zewnetrzne organizacje
moga obejmowac, ale nie sa ograniczone do organizacji produkujacych pierscien klasowy, czy publikujacych ksiegi pamiatkowe.
Dodatkowo, prawo federalne wymaga, aby lokalne agencje edukacyjne (LEAs) otrzymujace pomoc z ramienia Elementary and
Secondary Education Act of 1965 (ESEA) informacje o edukacji policealnej udastepnialy agencjom wojskowym rekrutujacym do
armii na ich prosbe trzy kategorie danych osobowych: imiona i nazwiska, adresy i listy telefonow – chyba, ze rodzice poinformowali
LEA, ze nie wyrazaja zgody na udostepnianie danych ucznia bez uprzedniej pisemnej zgody.
Jezeli nie wyrazaja Panstwo zgody na to, aby Publiczny Dystrykt Szkolny 401 w Elmwood Park ujawnial jakiekolwiek dane
edukacyjne Panstwa dziecka, rowniez dane podstawowe (directory information), bez Panstwa pisemnej zgody, sa Panstwo
zobowiazani poinformowac dystrykt nie pozniej niz do piatego (5) dnia szkolnego poczynajac od rozpoczecia roku szkolnego .
Dystrykt traktuje jako dane podtawowe (directory information):
Imie i nazwisko ucznia
Szkole
Uczestnictwo w oficjalnie organizowanych zajeciach i sportach
Wage i wzrost czlonkow druzyn sportowych
Fotografie
Wyksztalcenie, wyroznienia i otrzymywane nagrody

Klase
PODPISUJAC
PONIZEJ,
INFORMUJEMY
ADMINISTRACJE
SZKOLY,
ZE
PRZECZYTALISMY,
PRZEDYSKUTOWALISMY, ROZUMIEMY I BEDZIEMY W STANIE DOSTOSOWAC SIE DO ZASAD
POSTEPOWANIA OKRESLONYCH W CZESCI 1,2,3,4 I 5 DOKUMENTU, A TAKZE WSZYSTKICH
PODSTAWOWYCH ZASAD ZAWARTYCH WE WSZYSTKICH PORADNIKACH UCZNIOWSKICH I
PROCEDURACH.
Imie i nazwisko ucznia (prosze wypelnic pismem drukowanym) ______________________________klasa ___ Wychowawca/ opiekun ucznia
___________________
Podpis ucznia ____________________________________________ data: _____________________
(nie dotyczy uczniow Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej)

Imie I nazwisko Rodzica/Opiekuna ______________________________________________________________________
Podpis rodzica ____________________________________________data : _____________________
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