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DDeeaarr  FFaammiillyy  aanndd  FFrriieennddss  ooff  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll::  

  

  WWee  aarree  aatt  aann  iimmppoorrttaanntt  jjuunnccttiioonn  oonn  tthhee  rrooaadd  ooff  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  

SScchhooooll..    DDuurriinngg  tthhee  llaasstt  ccoouuppllee  ooff  yyeeaarrss  oorr  ssoo,,  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ppaarriisshh  

ccoommmmuunniittyy,,  uunnddeerr  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  FFrr..  GGrreellll  aanndd  ootthheerrss,,  bbeeggaann  tthhee  pprroocceessss  ooff  llooookkiinngg  

ddoowwnn  tthhee  rrooaadd  aatt  tthhee  ffuuttuurree  ooff  oouurr  sscchhooooll..    AAtt  tthhee  ttiimmee  tthhiiss  pprroocceessss  bbeeggaann,,  wwiitthh  tthhee  

hheellpp  ooff  ssoommee  rreessoouurrcceess  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ddiioocceessee,,  wwee  wweerree  aabbllee  ttoo  bbeeggiinn  mmoovviinngg  ffrroomm  aa  

vveerryy  pprreeccaarriioouuss  ppoossiittiioonn,,  oonnee  wwhhiicchh  ccoouulldd  hhaavvee  lleedd  ttoo  tthhee  cclloossiinngg  ooff  oouurr  sscchhooooll,,  dduuee  ttoo  

mmaannyy  ddaannggeerroouuss  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ccoonnvveerrggeedd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  ttoo  oonnee  wwhheerree  wwee  ccaann  bbeeggiinn  

ttoo  uussee  tthhee  ggrreeaatteesstt  rreessoouurrccee  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aatt  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  aanndd  tthhee  

PPllaattttssmmoouutthh  ccoommmmuunniittyy  iinn  ggeenneerraall——oouurr  ppeeooppllee..    TThhee  wwoorrkk  tthhaatt  bbeeggaann  iinn  11888844,,  ssoommee  

113333  yyeeaarrss  aaggoo,,  sshhoouulldd  nnoott  eenndd  bbeeccaauussee  tthhiiss  hhaass  bbeeeenn  tthhee  ggrreeaatteesstt  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  

CCaatthhoolliicc  ccoommmmuunniittyy  ssiinnccee  tthheenn——tthhee  eedduuccaattiioonn  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  oouurr  yyoouunngg  ppeeooppllee  aass  

mmaattuurree  aanndd  iinntteennttiioonnaall  ddiisscciipplleess  ooff  tthhee  LLoorrdd  JJeessuuss..    WWee  aarree  nnoott  lleeaavviinngg  tthhaatt  lloonngg  lleeggaaccyy  

ooff  ppaasstt  ppaarriisshhiioonneerrss  bbeehhiinndd  uuss——wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbuuiilldd  oonn  tthhaatt  lleeggaaccyy  aanndd  

mmaakkee  iitt  ssttrroonnggeerr  aanndd  bbeetttteerr..    AA  ttoorrcchh  hhaass  bbeeeenn  ppaasssseedd  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  iinn  tthhiiss  ttiimmee  aanndd  

ppllaaccee,,  aanndd  wwee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ggoo  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  iitt..    HHaavviinngg  aa  ssttrroonngg  aanndd  vviiaabbllee  CCaatthhoolliicc  

ggrraaddee  sscchhooooll  bbeenneeffiittss  nnoott  oonnllyy  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aatttteenndd  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess——wwee  eexxiisstt  ttoo  

hheellpp  ffaammiilliieess  iinn  tthheeiirr  jjoobb  ooff  eedduuccaattiinngg  tthheeiirr  cchhiillddrreenn——bbuutt  iitt  ““lliiffttss  aallll  bbooaattss””  iinn  oouurr  ppaarriisshh  

aanndd  iinn  tthhee  bbrrooaaddeerr  ccoommmmuunniittyy  aass  wweellll..    WWee  hhaavvee  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  wweellll  iinn  

tthhee  ppaasstt  aanndd  wwhhiicchh  wwee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddoo  iinn  tthhee  ffuuttuurree..      

  AAllll  ggoooodd  tthhiinnggss  ccoommee  ffrroomm  tthhee  ddeeaatthh  aanndd  rreessuurrrreeccttiioonn  ooff  oouurr  SSaavviioorr,,  WWhhoo  iiss  tthhee  

WWoorrdd  mmaaddee  FFlleesshh  WWhhoo  mmaaddee  HHiiss  ddwweelllliinngg  aammoonngg  uuss..    SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwaass  tthhee  oonnee  

wwhhoo  aannnnoouunncceedd  HHiiss  ccoommiinngg  ttoo  tthhee  wwoorrlldd,,  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  wwaass  ffoorreevveerr  cchhaannggeedd  bbyy  tthhaatt  

WWoorrdd  tthhaatt  hhee  mmaaddee  kknnoowwnn..    WWee,,  tthhee  CCaatthhoolliicc  ccoommmmuunniittyy  iinn  oouurr  PPllaattttssmmoouutthh  ppaarriisshh,,  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  tthhee  wwoorrkk  ooff  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt..    OOuurr  cchhiillddrreenn  ddeeppeenndd  oonn  iitt;;  oouurr  ffaammiilliieess  

ddeeppeenndd  oonn  iitt;;  tthhee  wwoorrlldd  ddeeppeennddss  oonn  iitt..    TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  hheellppiinngg  uuss  ddoo  wwhhaatt  GGoodd  hhaass  

ccaalllleedd  uuss  ttoo  ddoo..    WWee  ddeeppeenndd  oonn  yyoouu!!  

  WWiitthh  bbeesstt  wwiisshheess  ttoo  aallll  ooff  yyoouu  aass  yyoouurr  nneeww  ppaassttoorr,,  II  rreemmaaiinn  

  

            SSiinncceerreellyy  yyoouurrss  iinn  CChhrriisstt,,  

  

            FFrr..  MMiicchhaaeell  KK..  HHoouulliihhaann  

            PPaassttoorr,,  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  

            CChhiieeff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceerr,,  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  

  

  

  
  

  

  

  

  



  33  

DDeeaarr  PPaarreennttss  ooff  SStt..  JJoohhnn  SSttuuddeennttss::  

  

AAss  CCaatthhoolliicc  eedduuccaattoorrss  wwee  ssttrriivvee  eeaacchh  ddaayy  ttoo  rreeaacchh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ggooaallss  ffoorr  oouurr  sscchhooooll::  

  TToo  ccrreeaattee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aann  aattmmoosspphheerree  ooff  lloovvee,,  rreessppeecctt,,  aanndd  aa  cclloossee  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  GGoodd  

wwiitthhiinn  tthhee  sscchhooooll;;  

  TToo  rreeccooggnniizzee  aanndd  aapppprreecciiaattee  eeaacchh  ssttuuddeenntt,,  ppaarreenntt  aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  aass  uunniiqquuee  iinnddiivviidduuaallss  

wwiitthh  ttaalleennttss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  aanndd  nneeeeddss  ttoo  bbee  mmeett;;  

  TToo  ddiissppllaayy  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  aaffffiirrmmss  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  CChhrriissttiiaann  eetthhiiccss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaalliissmm;;  

  TToo  ddeevveelloopp  aa  pprrooggrraamm  ooff  ssttuuddiieess  wwhhiicchh  wwiillll  mmeeeett  tthhee  aaccaaddeemmiicc,,  ssppiirriittuuaall,,  ssoocciiaall  aanndd  ppeerrssoonnaall  

nneeeeddss  ooff  eeaacchh  ssttuuddeenntt;;  

  TToo  ffoosstteerr  aann  aattmmoosspphheerree  ooff  ccoommmmuunniittyy  bbyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ppoossiittiivvee,,  ooppeenn  aattttiittuuddee  aanndd  

ccoollllaabboorraattiinngg  aass  aa  tteeaamm;;  

  TToo  pprroovviiddee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  wwhhiicchh  ddiissppllaayyss  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ddiisscciipplliinnee  aass  aa  ppoossiittiivvee,,  

ddeevveellooppmmeennttaall,,  pprroocceessss  ooff  aacchhiieevviinngg  sseellff--ccoonnttrrooll,,  aanndd  rreessppeeccttiinngg  ootthheerrss..  

  

WWee  aarree  hheerree  ttoo  sseerrvvee  oouurr  ssttuuddeennttss  aanndd  oouurr  ffaammiilliieess..    WWee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  aa  vveerryy  ssuucccceessssffuull  

sscchhooooll  yyeeaarr..  

  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  FFaaccuullttyy  

  

MMIISSSSIIOONN  SSTTAATTEEMMEENNTT  

  
WWee,,  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll,,  wwiillll  ggrrooww  ssppiirriittuuaallllyy  aanndd  aaccaaddeemmiiccaallllyy  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  GGoodd’’ss  wwiillll..  
  

TThhee  ppoolliicciieess  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  hhaannddbbooookk  aarree  mmeeaanntt  ttoo  bbee  gguuiiddeelliinneess,,  aarree  nnoott  mmeeaanntt  ttoo  bbee  aallll  

iinncclluussiivvee,,  aanndd  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  rreevviieeww  aanndd  cchhaannggee..    NNoonn--eennffoorrcceemmeenntt  ooff  aannyy  ooff  tthhee  rruulleess  oorr  

rreegguullaattiioonnss  ddooeess  nnoott  sseerrvvee  aass  aa  wwaaiivveerr  ooff  tthheeiirr  ffuuttuurree  eennffoorrcceemmeenntt..    TThhiiss  hhaannddbbooookk  ddooeess  nnoott  

ccrreeaattee  aannyy  rreessttrriiccttiioonn  uuppoonn  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll’’ss  rriigghhtt  ttoo  iinnssttiittuuttee  aannyy  ccoouurrssee  ooff  

ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  tthhaatt,,  iinn  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll’’ss  ssoollee  ddiissccrreettiioonn,,  iitt  bbeelliieevveess  iiss  nneecceessssaarryy  

aanndd  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  iittss  CCaatthhoolliicc  eedduuccaattiioonnaall  mmiissssiioonn..    TThhee  ffiinnaall  jjuuddggmmeenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

iinntteerrpprreettaattiioonn,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthheessee  ssttaatteedd  ppoolliicciieess  iiss  lleefftt  ttoo  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattoorrss  ooff  tthhee  sscchhooooll..    TThheessee  ppoolliicciieess  ggiivvee  uuss  aallll  aa  ffrraammeewwoorrkk  iinn  wwhhiicchh  wwee  ccaann  ooppeerraattee  ttoo  

pprroommoottee  aa  ssaaffee,,  jjuusstt,,  aanndd  pprroodduuccttiivvee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ssttuuddeennttss  aatt  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  

SScchhooooll..    BByy  oouurr  aaddhheerreennccee  ttoo  tthheessee  ppoolliicciieess,,  tthhee  ggooaall  ooff  ssppiirriittuuaall,,  aaccaaddeemmiicc,,  aanndd  ssoocciiaall  ggrroowwtthh  

ccaann  bbee  rreeaalliizzeedd  bbyy  aallll  oouurr  ssttuuddeennttss..  
  

LLIINNCCOOLLNN  DDIIOOCCEESSAANN  SSCCHHOOOOLLSS  

  
TThhee  ggooaallss  ooff  tthhee  CCaatthhoolliicc  SScchhoooollss  ooff  tthhee  LLiinnccoollnn  DDiioocceessee  aarree::  

  ttoo  ooffffeerr  iinnssttrruuccttiioonn  iinn  CCaatthhoolliicc  ddooccttrriinnee  aanndd  mmoorraallss;;  

  ttoo  pprroovviiddee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  ssuuppppoorrttiivvee  ooff  rreelliiggiioouuss  vvaalluueess;;  

  ttoo  ffoorrmm  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  pprraayyeerr;;  

  ttoo  ffoorrmm  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  vviirrttuuee;;  

  ttoo  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  CChhuurrcchh''ss  LLiittuurrggyy  aanndd  ddeevvoottiioonnss;;  

  ttoo  ffoosstteerr  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  ssppiirriittuuaall  aanndd  ccoorrppoorraall  wwoorrkkss  ooff  mmeerrccyy;;  

  ttoo  ffoorrmm  ssttrruuccttuurreess  aanndd  pprrooggrraammss  tthhaatt  uunniittee  ppaarreennttss,,  sscchhoooollss,,  aanndd  CChhuurrcchh  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  

CCaatthhoolliicc  eedduuccaattiioonn;;  
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  ttoo  iimmppaarrtt  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss,,  ddeevveelloopp  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  aanndd  ccuullttiivvaattee  aapppprreecciiaattiioonn  ffoorr  

tthhee  bbaassiicc  aaccaaddeemmiicc  ssuubbjjeeccttss;;  

  ttoo  hheellpp  ssttuuddeennttss  lleeaarrnn  ttoo  tthhiinnkk  llooggiiccaallllyy,,  ccrriittiiccaallllyy  aanndd  wwiisseellyy;;  

  ttoo  pprroommoottee  cchhaarraacctteerr  ddeevveellooppmmeenntt,,  ppeerrssoonnaall  iinntteeggrriittyy,,  sseellff--rreelliiaannccee,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  

ppeerrcceeppttiioonn  ooff  bbeeaauuttyy,,  wwhhoolleessoommee  uussee  ooff  lleeiissuurree,,  ssoouunndd  ssoocciiaall  aattttiittuuddeess  aanndd  hhaabbiittss,,  aanndd  

ggoooodd  pphhyyssiiccaall  aanndd  mmeennttaall  hheeaalltthh;;  

  ttoo  lleeaadd  ssttuuddeennttss  ttoo  hheeaarr  aanndd  rreessppoonndd  ttoo  GGoodd''ss  ccaallll  ttoo  hhoolliinneessss,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ssttaattee  iinn  lliiffee,,  

aappoossttoolliicc  aaccttiioonn  aanndd  hheeaavveenn..  

  

SSCCHHOOOOLL  AADDVVIISSOORRYY  CCOOUUNNCCIILL  
  

TThhee  SStt..  JJoohhnnss  SScchhooooll  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  iiss  aann  aaddvviissoorryy  bbooddyy  tthhaatt  ooppeerraatteess  tthhee  sscchhooooll  eedduuccaattiioonnaall  

ffaacciilliittiieess,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  rreegguullaattiioonnss  tthhaatt  mmiigghhtt  pprroocceeeedd  ffrroomm  tthhee  DDiioocceessaann  OOffffiiccee  ooff  EEdduuccaattiioonn  

aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  SSttaattee  ooff  NNeebbrraasskkaa..    IIttss  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  

tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  PPaarriisshh  wwiitthh  tthhee  pprriimmaarryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  pprroovviiddiinngg  aa  qquuaalliittyy  CChhrriissttiiaann  eedduuccaattiioonn  

ffoorr  ssttuuddeennttss  aatttteennddiinngg  SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll..    MMeeeettiinnggss  aarree  hheelldd  mmoonntthhllyy  aanndd  aarree  ooppeenn  ttoo  aallll..      

  

TThhiiss  yyeeaarr''ss  mmeemmbbeerrss  aarree::    MMrr..  SSeeaann  GGiilllleenn,,  MMrrss..  DDoonneettttee  KKooeellzzeerr,,  MMrrss..  BBeetthh  SSttaasskkiieewwiicczz,,  MMrrss..  

MMaarrcciiaa  SScchhuuttzz,,  MMrr..  RRiicckk  SSppiicckkaa,,  MMrrss..  CCaatthhyy  TThhaayyeerr,,  aanndd  MMrrss..  DDoonnnnaa  WWeeeeddaa..  

  

NNOOTTIICCEE  OOFF  NNOONNDDIISSCCRRIIMMIINNAATTOORRYY  PPOOLLIICCYY  AASS  TTOO  SSTTUUDDEENNTTSS  
SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  aaddmmiittss  ssttuuddeennttss  ooff  aannyy  rraaccee,,  ccoolloorr,,  nnaattiioonnaall  aanndd  eetthhnniicc  oorriiggiinn  ttoo  aallll  

tthhee  rriigghhttss,,  pprriivviilleeggeess,,  pprrooggrraammss,,  aanndd  aaccttiivviittiieess  ggeenneerraallllyy  aaccccoorrddeedd  oorr  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttuuddeennttss  

aatt  tthhee  sscchhooooll..    IItt  ddooeess  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rraaccee,,  ccoolloorr,,  nnaattiioonnaall  aanndd  eetthhnniicc  oorriiggiinn  iinn  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  iittss  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess,,  aaddmmiissssiioonnss  ppoolliicciieess,,      aatthhlleettiicc,,  aanndd  ootthheerr  sscchhooooll--

aaddmmiinniisstteerreedd  pprrooggrraammss..  
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FFAACCUULLTTYY  &&  SSTTAAFFFF  

22001177--22001188  
  

  

CChhiieeff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceerr  ________  FFaatthheerr  MMiicchhaaeell  HHoouulliihhaann__________FFrr..mmiicchhaaeell--hhoouulliihhaann@@ccddoolliinncc..nneett  

PPrriinncciippaall  ________________________________________MMrrss..  LLiinnddaa  MMoonnaahhaann______________________LLiinnddaa--mmoonnaahhaann@@ccddoolliinncc..nneett  

88tthh  GGrraaddee  HHoommeerroooomm  ____________________MMrrss..  PPaamm  RReeiinnsscchh__________________________PPaammeellaa--RReeiinnsscchh@@ccddoolliinncc..nneett  

77tthh  GGrraaddee  HHoommeerroooomm__________________  MMrrss..  SSaannddyy  RRhhooaaddeess______________________SSaannddyy--rrhhooaaddeess@@ccddoolliinncc..nneett  

66tthh  GGrraaddee  HHoommeerroooomm____________________MMrrss..  DDaawwnn  LLoonngg______________________________________DDaawwnn--lloonngg@@ccddoollnncc..nneett  

55tthh  GGrraaddee  ____________________________________MMrrss..  TTeerreessaa  LLeewwaannddoowwsskkii______TTeerreessaa--lleewwaannddoowwsskkii@@ccddoolliinncc..nneett  

44tthh  GGrraaddee  ____________________________________MMrrss..  KKiirrsstteenn  WWooooddccooxx__________________KKiirrsstteenn--wwooooddccooxx@@ccddoolliinncc..nneett  

33rrdd  GGrraaddee  ____________________________________MMrrss..  JJeennnniiffeerr  LLuuddwwiigg______________________JJeennnniiffeerr--lluuddwwiigg@@ccddoolliinncc..nneett  

22nndd  GGrraaddee  __________________________________MMrrss..  AAnnggeelliiccaa  PPrreessttrriiddggee____________AAnnggeelliiccaa--pprreessttrriiddggee@@ccddoolliinncc..nneett  

11sstt  GGrraaddee  ____________________________________MMrrss..  KKaattiiee  CCiicchh__________________________________KKaatthheerriinnee--cciicchh@@ccddoolliinncc..nneett  

KKiinnddeerrggaarrtteenn  ______________________________  MMrrss..  MMoonniiccaa  YYaannkkuuss__________________________MMoonniiccaa--yyaannkkuuss@@ccddoolliinn..nneett  

PPrreeKKiinnddeerrggaarrtteenn  33  yyrr  oollddss____________MMrrss..  CChhrriissttiiee  OOwweennss__________________________CChhrriissttiiee--oowweennss@@ccddoolliinncc..nneett  

PPrreeKKiinnddeerrggaarrtteenn  44  yyrr  oollddss____________MMiissss  NNaannccyy  KKlleeiinn____________________________________NNaannccyy--kklleeiinn@@ccddoolliinncc..nneett  

AArrtt  ______________________________________________  MMrrss..  DDeebbii  BBaauummeerrtt____________________________DDeebbii--bbaauummeerrtt@@ccddoolliinncc..nneett  

VVooccaall  MMuussiicc  aanndd  BBaanndd  ________________MMiissss  AAmmyy  GGrrooaatthhoouussee____________________AAmmyy--ggrrooaatthhoouussee@@ccddoolliinncc..nneett  

PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn//CCoommppuutteerrss  __MMrrss..  MMaarryy  JJoo  MMeeiissiinnggeerr________________MMaarryyJJoo--mmeeiissiinnggeerr@@ccddoolliinncc..nneett  

RReessoouurrccee  PPaarraa//OOffffiiccee  AAssssiissttaanntt____MMrrss..  TTeerreessaa  RRoollffssoonn__________________________TTeerreessaa--rroollffssoonn@@ccddoolliinncc..nneett  

PPrreeKK  33  yyrr  oolldd  AAssssoocciiaattee________________MMrrss..  SShhaarroonn  KKiieeff____________________________________SShhaarroonn--kkiieeff@@ccddoolliinncc..nneett    

PPrreeKK  44  yyrr  oolldd  AAssssoocciiaattee________________MMiissss  JJaanneett  KKlleeiinn______________________________________JJaanneett--kklleeiinn@@ccddoolliinncc..nneett  

TTeeaacchheerr  AAssssoocciiaattee  ______________________MMrrss..  MMoollllyy  RRoobbyy______________________________________MMoollllyy--rroobbyy@@ccddoolliinncc..nneett    

TTeeaacchheerr  AAssssoocciiaattee  ______________________MMrrss..  AApprriill  VVaannEErrddeewwyycckk______________AApprriill--vvaanneerrddeewwyycckk@@ccddoolliinncc..nneett  

LLiibbrraarryy  CClleerrkk________________________________MMiissss  LLiinnddaa  JJoosstt__________________________________________LLiinnddaa--jjoosstt@@ccddoolliinncc..nneett  

OOffffiiccee  SSeeccrreettaarryy  __________________________MMrrss..  CCaarrllaa  KKssiiaazzeekk______________________________CCaarrllaa--kkssiiaazzeekk@@ccddoolliinncc..nneett  

HHoott  LLuunncchh  CCoooorrddiinnaattoorr  ________________MMrrss..  LLiissaa  PPllaatttt__________________________________________LLiissaa--ppllaatttt@@ccddoolliinncc..nneett  

MMaarrkkeettiinngg  CCoooorrddiinnaattoorr__________________MMiissss  OOlliivviiaa  RRhhooaaddeess__________________________OOlliivviiaa--rrhhooaaddeess@@ccddoolliinncc..nneett  

CCuussttooddiiaann  aanndd  MMaaiinntteennaannccee  ________MMss..  AAsshhlleeyy  BBaabbbb__________________________________AAsshhlleeyy--bbaabbbb@@ccddoolliinncc..nneett  

CChhuurrcchh  SSeeccrreettaarryy________________________MMrrss..  SSuuee  SStteevveennss____________________________________SSuuee--sstteevveennss@@ccddoolliinncc..nneett  

CChhuurrcchh  SSeeccrreettaarryy________________________MMrrss..  NNoonnii  TThhiieesseenn__________________________________NNoonnii--tthhiieesseenn@@ccddoolliinncc..nneett  
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GGEENNEERRAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  

AADDMMIISSSSIIOONN  
  

SScchhooooll  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  PPoolliiccyy  ssttaatteess  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  bbee  aann  aaddmmiissssiioonnss  pprroocceedduurree  ffoorr  aannyy  ssttuuddeenntt  

eenntteerriinngg  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  ccllaassss  ssiizzee  wwaarrrraannttss,,  tthhiiss  pprroocceedduurree  wwiillll  

bbee  ffoolllloowweedd..  

  

11..  PPrriioorriittyy  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ssttuuddeennttss  iinn  ccuurrrreenntt  GGrraaddeess  KK--88  wwhhoo  wweerree  eennrroolllleedd  tthhee  pprreevviioouuss  

sseemmeesstteerr  iinn  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  aanndd  wwhhoossee  ppaarreennttss  aarree  uupp  ttoo  ddaattee  oonn  tthhee  bbooookk  ffeeeess..  

22..  PPrriioorriittyy  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  ffaammiillyy  hhaass  bbeeeenn  aa  rreeggiisstteerreedd  mmeemmbbeerr  

ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ssiixx  mmoonntthhss,,  wwhhoo  aatttteenndd  SSuunnddaayy  MMaassss  

wweeeekkllyy,,  aanndd  wwhhoo  hhaavvee  ootthheerr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  eennrroolllleedd  tthhee  pprreevviioouuss  sseemmeesstteerr  iinn  SStt..  JJoohhnn  tthhee  

BBaappttiisstt  SScchhooooll..  

33..  PPrriioorriittyy  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  ffaammiillyy  hhaass  bbeeeenn  aa  rreeggiisstteerreedd  mmeemmbbeerr  

ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ssiixx  mmoonntthhss  aanndd  wwhhoo  aatttteenndd  SSuunnddaayy  MMaassss  

wweeeekkllyy..    PPrriioorriittyy  wwiitthhiinn  tthhiiss  ccaatteeggoorryy  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ffaammiilliieess  wwhhoossee  oollddeesstt  cchhiilldd  iiss  eenntteerriinngg  

PPrree--KKiinnddeerrggaarrtteenn  oorr  KKiinnddeerrggaarrtteenn..  

44..  PPrriioorriittyy  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddeennttss  ((nnoonn--CCaatthhoolliicc))  wwhhoo  hhaavvee  ootthheerr  ffaammiillyy  

mmeemmbbeerrss  eennrroolllleedd  tthhee  pprreevviioouuss  sseemmeesstteerr  iinn  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll..  

55..  PPrriioorriittyy  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  ffaammiillyy  iiss  CCaatthhoolliicc  aanndd  hhaass  bbeeeenn  aa  

rreeggiisstteerreedd  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  lleessss  tthhaann  ssiixx  mmoonntthhss  aanndd  wwhhoo  aatttteenndd  

SSuunnddaayy  MMaassss  wweeeekkllyy..  

66..  IIff  ooppeenniinnggss  sshhaallll  rreemmaaiinn  aafftteerr  aallll  aaffoorreemmeennttiioonneedd  pprriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  eexxhhaauusstteedd  aanndd  ddoo  nnoott  

ffuurrtthheerr  aappppllyy,,  aa  ffiirrsstt--ccoommee,,  ffiirrsstt--sseerrvveedd  pprroocceedduurree  wwiillll  bbee  iinn  eeffffeecctt..  

77..  FFiinnaanncciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ffrroomm  pprreevviioouuss  yyeeaarr((ss))  mmuusstt  bbee  ffuullffiilllleedd  oorr  aarrrraannggeemmeennttss  mmaaddee  wwiitthh  tthhee  

pprriinncciippaall  aanndd  CChhiieeff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceerr  pprriioorr  ttoo  rreeggiissttrraattiioonn..  

  

FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sscchhooooll  yyeeaarr,,  tthheessee  pprriioorriittiieess  sshhaallll  bbee  iinn  ffoorrccee  

tthhrroouugghh  rreeggiissttrraattiioonn..  

  

FFaammiilliieess  iinntteerreesstteedd  iinn  eennrroolllliinngg  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  wwiillll  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaall  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  

tthhee  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  pprrooggrraamm  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  aabbllee  ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..    

AAllll  nneeww  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  eennrroolllleedd  wwiitthh  aa  tthhiirrttyy--ddaayy  pprroobbaattiioonnaarryy  ssttaattuuss..  

  

AAllll  ppuuppiillss  eenntteerriinngg  KKiinnddeerrggaarrtteenn  sshhaallll  bbee  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oonn  oorr  bbeeffoorree  JJuullyy  3311  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  

sscchhooooll  yyeeaarr..    KKiinnddeerrggaarrtteenn  RRoouunndd  UUpp  iiss  hheelldd  eeaacchh  sspprriinngg  aatt  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  ffoorr  tthhoossee  

cchhiillddrreenn  ppllaannnniinngg  ttoo  aatttteenndd  KKiinnddeerrggaarrtteenn  iinn  tthhee  ffaallll..    IIff  tthheerree  iiss  aannyy  qquueessttiioonn  aass  ttoo  tthhee  cchhiilldd’’ss  

mmaattuurriittyy  aanndd  ppllaacceemmeenntt,,  aa  ccoonnffeerreennccee  sshhoouulldd  bbee  sscchheedduulleedd  aanndd  hheelldd  wwiitthh  tthhee  ccllaassssrroooomm  

tteeaacchheerr..  
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SSCCHHOOOOLL  SSTTRRUUCCTTUURREE  

  
SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll  sseerrvviicceess  ssttuuddeennttss  wwhhoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  eennrroollllmmeenntt  iinn  PPrree--KKiinnddeerrggaarrtteenn  tthhrroouugghh  EEiigghhtthh  

GGrraaddee..    TThhee  bbuuiillddiinngg  aaddddrreessss  iiss  550000  SS..  1188tthh  SSttrreeeett  aanndd  iitt  iiss  llooccaatteedd  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  

tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt..  

  

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  SScchhoooollss  ffoorr  tthhee  DDiioocceessee  ooff  LLiinnccoollnn  iiss  bbaasseedd  iinn  LLiinnccoollnn,,  NNeebbrraasskkaa..  

  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  ooppeerraatteess  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  CChhiieeff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceerr  

((ppaassttoorr))  aanndd  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn..    TThhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccaarrrryyiinngg  

oouutt  ddiioocceessaann  aanndd  llooccaall  bbooaarrdd  ppoolliicciieess  aass  wweellll  aass  pprroovviiddiinngg  iinnssttrruuccttiioonnaall  lleeaaddeerrsshhiipp..  
  

TTUUIITTIIOONN//TTIITTHHIINNGG  
  

TTuuiittiioonn  ffoorr  tthhee  22001177--22001188  sscchhooooll  yyeeaarr  iiss  $$990000  ppeerr  ssttuuddeenntt  ffoorr  rreeggiisstteerreedd  ppaarriisshhiioonneerrss  aanndd  

$$22,,550000  ppeerr  ssttuuddeenntt  ffoorr  nnoonn--rreeggiisstteerreedd  ppaarriisshhiioonneerrss..    PPaarreennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  tthhee  ttoottaall  

aammoouunntt  ooff  tthhee  ttuuiittiioonn  oorr  tthhrroouugghh  AACCHH  ppaayymmeennttss––  tthheessee  aarree  sseett  uupp  ppaayymmeennttss  bbyy  aauuttoommaattiicc  

wwiitthhddrraawwaall  ffrroomm  yyoouurr  bbaannkk..      

  

RReeggiisstteerreedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ffoollllooww  tthhee  ttiitthhiinngg  ppllaann  sseett  

ffoorrtthh  bbyy  tthhee  PPaarriisshh..    FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  CChhiieeff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceerr  

((ppaassttoorr))..  

  

AAllll  ssttuuddeennttss,,  CCaatthhoolliicc  aanndd  nnoonn--CCaatthhoolliicc,,  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aatttteenndd  MMaassss  ddaaiillyy  aanndd  ssttuuddyy  tthhee  

CCaatthhoolliicc  ffaaiitthh..    TThheeyy  wwiillll  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aallll  aaccttiivviittiieess;;  bbootthh  aaccaaddeemmiicc  aanndd  ssppiirriittuuaall..  IInn  aaddddiittiioonn,,  

CCaatthhoolliicc  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aatttteenndd  MMaassss  wwiitthh  tthheeiirr  ffaammiilliieess  oonn  tthhee  wweeeekkeenndd..    TThheeyy  wwiillll  

ssttuuddyy  aanndd  pprreeppaarree  ffoorr  tthhee  ssaaccrraammeennttss  aass  tthheeiirr  aaggee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  aallllooww..  
  

SSEERRVVIICCEE  HHOOUURRSS  

  
EEaacchh  ffaammiillyy  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  2200  ffaammiillyy  sseerrvviiccee  hhoouurrss  ((55  bbeeiinngg  rreelliiggiioouuss  

sseerrvviiccee  hhoouurrss))  ttoo  aassssiisstt  wwiitthh  sscchhooooll  aanndd  ppaarriisshh  aaccttiivviittiieess  eeaacchh  yyeeaarr..    SSeerrvviiccee  hhoouurrss  wwoorrkkeedd  ffoorr  

yyoouurr  cchhiilldd’’ss  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ccaann  nnoott  ccoouunntt  aass  bbootthh  ccoonnffiirrmmaattiioonn  aanndd  ffaammiillyy  sseerrvviiccee  hhoouurrss..  

  

11..  PPlleeaassee  rreeccoorrdd  aallll  yyoouurr  sseerrvviiccee  hhoouurrss  sshheeeett  aanndd  rreettuurrnn  iitt  ttoo  tthhee  OOffffiiccee..    TThhee  rreeccoorrddiinngg  sshheeeettss  

wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  wweebbssiittee  aanndd  iinn  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee..  

22..  IInn  tthhee  eevveenntt  aa  ffaammiillyy  hhaass  nnoott  ffuullffiilllleedd  tthheeiirr  2200--hhoouurr  rreeqquuiirreemmeenntt  bbyy  JJuunnee  3300  ((ffoorr  88tthh  ggrraaddee  

ffaammiilliieess,,  nnoo  llaatteerr  tthhaann  ggrraadduuaattiioonn)),,  tthhee  ffaammiillyy  iiss  iinnvvooiicceedd  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthheeiirr  hhoouurrss  aatt  aa  

rraattee  ooff  $$1100..0000  ppeerr  uunnffuullffiilllleedd  hhoouurr..    IIff  tthhiiss  aammoouunntt  iiss  nnoott  ppaaiidd  bbyy  JJuunnee  3300,,  22001188,,  iitt  wwiillll  bbee  aaddddeedd  

ttoo  yyoouurr  1188--1199  ttuuiittiioonn  bbiillll..  

  

AAccttiivviittiieess  ffoorr  oobbttaaiinniinngg  sseerrvviiccee  hhoouurrss  aarree  eexxttrreemmeellyy  eeaassyy  ttoo  ffuullllffiillll,,  wwee  hhaavvee  aa  lloott  ggooiinngg  oonn  iinn  oouurr  

sscchhooooll  aanndd  ppaarriisshh  aanndd  aarree  aallwwaayyss  nneeeeddiinngg  vvoolluunntteeeerrss  ttoo  hheellpp..    YYoouu  ffiilllleedd  oouutt  aa  sstteewwaarrddsshhiipp  ffoorr  

aatt  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  aatt  cchhuurrcchh,,  aallll  ooff  tthhoossee  aaccttiivviittiieess  qquuaalliiffyy..    AA  llaauunnddrryy  lliisstt  wwoouulldd  bbee  iimmppoossssiibbllee  

ttoo  ddeevveelloopp  aass  aaccttiivviieess  aanndd  nneeeeddss  ccoommee  uupp  aallll  tthhee  ttiimmee..    PPlleeaassee  vvoouunntteeeerr  yyoouurr  ttiimmee  aanndd  ttaalleenntt  

aanndd  ttuurrnn  iinn  yyoouurr  rreeccoorrddiinngg  sshheeeettss..    IIff  yyoouu  hheellpp  iinn  aannyy  wwaayy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  tthhee  ffiinnaall  ssaayy  iinn  

wwhhaatt  ccoouunnttss  aanndd  tthhee  PPaassttoorr  hhaass  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  ssppiirriittuuaall  hhoouurrss..    YYoouu  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  

tthhiinnggss  yyoouu  sseeee  lliisstteedd  iinn  pprriinntt..    PPlleeaassee  kknnooww  tthhaatt  iiff  yyoouu  hhaavvee  qquueessttiioonnss  pplleeaassee  aasskk  tthhee  
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aaddmmiinniissttrraattiioonn..    AAllssoo  iiff  yyoouu  aarree  nnoott  aasskkeedd  pplleeaassee  vvoolluunntteeeerr  aass  wwee  mmaayy  nnoott  kknnooww  aallll  yyoouurr  ssppeecciiaall  

ggiiffttss  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  ooffffeerr..    TThhiiss  iiss  aa  ggrreeaatt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  wwoorrkk  nneexxtt  ttoo  yyoouurr  ffeellllooww  ppaarriisshhiioonneerrss,,  

yyoouurr  cchhiillddrreennss  ccllaassssmmaatteess  ffaammiilliieess  aanndd  ffrriieennddss..      

  

NNoonn--CCaatthhoolliicc  ffaammiilliieess  ccaann  hhaavvee  aa  sshheeeett  ssiiggnneedd  ffrroomm  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthheeiirr  cchhuurrcchh  iiff  yyoouu  ddoo  aa  bbiibbllee  

ssttuuddyy,,  rreettrreeaatt  oorr  ssoommeetthhiinngg  ssppiirriittuuaall  aatt  yyoouurr  cchhuurrcchh..    IIff  yyoouu  aarree  nnoott  aaffffiiiilliittaatteedd  wwiitthh  aa  cchhuurrcchh  

pplleeaassee  ttaallkk  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  mmaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  ffuullllffiillll  tthhee  55  ssppiirriittuuaall  

hhoouurrss..  

  

UUNNIIFFOORRMMSS  
  

PPaarreennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  sseenndd  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  ttoo  sscchhooooll  ddrreesssseedd  aapppprroopprriiaatteellyy  aanndd  mmooddeessttllyy..    

TTeeaacchheerrss  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  mmaakkee  eevveerryy  eeffffoorrtt  ttoo  eennffoorrccee  tthhee  uunniiffoorrmm  ppoolliiccyy  bbuutt  rreellyy  oonn  tthhee  

ppaarreennttss  ttoo  bbee  ssuuppppoorrttiivvee..    IIff  ssttuuddeennttss  ccoommee  ttoo  sscchhooooll  iinnaapppprroopprriiaatteellyy  ddrreesssseedd,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ddoo  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

11..  CCaallll  hhoommee  ffoorr  pprrooppeerr  ccllootthhiinngg..  

22..  CChhaannggee  iinnttoo  aann  eexxttrraa  uunniiffoorrmm,,  ssoocckkss,,  oorr  bbeelltt  tthhaatt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll..  

  

GGIIRRLLSS  

  
SShhiirrtt//BBlloouussee::  

PPllaaiinn  wwhhiittee  sshhiirrtt  oorr  wwhhiittee,,  lliigghhtt  bblluuee,,  oorr  nnaavvyy  bblluuee  ppoolloo  wwiitthh  aa  ccoollllaarr  oorr  ttuurrttlleenneecckk..    SShhiirrttss  mmuusstt  

bbee  ttuucckkeedd  iinn..    WWhhiittee  ppoolloo  wwiitthh  SSttJJBB  iinnssiiggnniiaa;;  rreedd  sswweeaattsshhiirrtt  wwiitthh  SSttJJBB  iinnssiiggnniiaa..    GGiirrllss  iinn  GGrraaddeess  

66--88  mmaayy  aallssoo  wweeaarr  rreedd  ppoolloo  sshhiirrttss..    UUnnddeerrsshhiirrttss,,  iiff  wwoorrnn,,  mmuusstt  bbee  ppllaaiinn  wwhhiittee..  

  

SShhooeess::  ((BBooyyss  aanndd  GGiirrllss))    

CCoommpplliimmeennttaarryy  ccoolloorreedd  tteennnniiss  sshhooeess  mmaayy  bbee  wwoorrnn..    SShhooeellaacceess  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  aanndd  ttiieedd..    TTeennnniiss  

sshhooeess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  wwoorrnn  ddaaiillyy..    BBoooottss  ((iinncclluuddiinngg  ffaasshhiioonn  bboooottss,,  ccoowwbbooyy  bboooottss,,  wwiinntteerr  

bboooottss,,  hhiikkiinngg  bboooottss))  mmaayy  bbee  wwoorrnn  ttoo  aanndd  ffrroomm  sscchhooooll  oonnllyy..    SSttuuddeennttss  mmuusstt  cchhaannggee  iinnttoo  tteennnniiss  

sshhooeess  ffoorr  ddaaiillyy  wweeaarr..    PPaarreennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  bbuuyy  nnoonn--mmaarrkkiinngg  tteennnniiss  sshhooeess..    

  

SShhoorrttss::  

DDaarrkk  nnaavvyy  bblluuee  wwaallkkiinngg  sshhoorrttss..    SShhoorrttss  mmaayy  bbee  wwoorrnn  AAuugguusstt  tthhrroouugghh  OOccttoobbeerr  1155tthh  aanndd  AApprriill  

1155tthh  tthhrroouugghh  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..    BBeellttss  aarree  ttoo  bbee  wwoorrnn  oonn  sshhoorrttss  wwiitthh  bbeelltt  llooooppss..    GGiirrllss  

iinn  GGrraaddeess  66----88  mmaayy  aallssoo  wweeaarr  kkhhaakkii  sshhoorrttss..    SShhoorrttss  mmuusstt  bbee  ooff  mmooddeesstt  lleennggtthh..  

  

SSllaacckkss::  

PPllaaiinn  nnaavvyy  bblluuee  ssllaacckkss,,  ttaaiilloorreedd,,  ssoolliidd  ccoolloorr..    NNoo  oouuttssiiddee  ssttiittcchhiinngg,,  nnoo  ddeenniimm  mmaatteerriiaall,,  nnoo  llaarrggee  

ddeessiiggnneerr  llaabbeellss..    TTaaiilloorreedd  ccoorrdduurrooyy  ppaannttss  aarree  ffiinnee  ((ppllaaiinn,,  nnoo  ppaattcchh  ppoocckkeettss,,  nnoo  ""jjeeaannss""  llooookk))..    

BBeellttss  aarree  ttoo  bbee  wwoorrnn  oonn  ssllaacckkss  wwiitthh  bbeelltt  llooooppss..    PPaannttss  wwiitthh  bbeelltt  llooooppss  ccuutt  ooffff  aarree  nnoott  aalllloowweedd..    

GGiirrllss  iinn  GGrraaddeess  66--88  mmaayy  wweeaarr  kkhhaakkii--ccoolloorreedd  ppaannttss..  

  

JJuummppeerr  ((GGrraaddeess  KK--55))::  

LLllooyydd  PPllaaiidd  ----  ppuurrcchhaasseedd  aatt  DDeennnniiss  UUnniiffoorrmm  CCoommppaannyy..  

  

SSkkiirrtt  ((GGrraaddeess  66--88))::  

LLllooyydd  PPllaaiidd  ----  ppuurrcchhaasseedd  aatt  DDeennnniiss  UUnniiffoorrmm  CCoommppaannyy..  SSkkiirrttss  mmuusstt  bbee  ooff  mmooddeesstt  lleennggtthh..  
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SSkkoorrtt  ((GGrraaddeess  44--88))::  

LLllooyydd  PPllaaiidd  ––  ppuurrcchhaasseedd  aatt  DDeennnniiss  UUnniiffoorrmm  CCoommppaannyy..  

  

SSwweeaatteerr  ((ooppttiioonnaall))  

CChhooiiccee  ooff  lloonngg--sslleeeevveedd  rreedd  oorr  nnaavvyy  bblluuee  ccaarrddiiggaann  oorr  ppuulllloovveerr..    WWoorrnn  oovveerr  tthhee  wwhhiittee  bblloouussee  oorr  

sshhiirrtt..    NNoo  oovveerrssiizzeedd  sswweeaatteerrss  aalllloowweedd..    

  

SSoocckkss::    

SSoocckkss  mmuusstt  bbee  wwoorrnn..    SSoolliidd--ccoolloorreedd  wwhhiittee,,  bbllaacckk,,  oorr  nnaavvyy  bblluuee  kknneeee--hhiigghhss,,  ccrreeww  ssoocckkss  ((ttwwoo  

iinncchheess  aabboovvee  tthhee  aannkkllee))  oorr  wwhhiittee,,  bbllaacckk,,  oorr  nnaavvyy  bblluuee  ttiigghhttss  ((nnoott  ffoooottlleessss))..      

  

BBOOYYSS  
  

SShhiirrttss::  

PPllaaiinn  wwhhiittee,,  nnaavvyy  oorr  lliigghhtt  bblluuee  kknniitt  ppoolloo  oorr  ooxxffoorrdd  ((wwiitthhoouutt  llooggoo))  wwiitthh  aa  ccoollllaarr  oorr  ttuurrttlleenneecckk..  

WWhhiittee  ppoolloo  wwiitthh  SSttJJBB  iinnssiiggnniiaa;;  rreedd  sswweeaattsshhiirrtt  wwiitthh  SSttJJBB  iinnssiiggnniiaa..  UUnnddeerrsshhiirrttss,,  iiff  wwoorrnn,,  mmuusstt  bbee  

ssoolliidd  wwhhiittee..    SShhiirrttss  mmuusstt  bbee  ttuucckkeedd  iinn..    BBooyyss  iinn  GGrraaddeess  66--88  mmaayy  aallssoo  wweeaarr  rreedd  sshhiirrttss..      

  

SSllaacckkss::  

PPllaaiinn  nnaavvyy  bblluuee  ssllaacckkss,,  ttaaiilloorreedd,,  ssoolliidd  ccoolloorr..    NNoo  oouuttssiiddee  ssttiittcchhiinngg,,  nnoo  ddeenniimm  mmaatteerriiaall,,  nnoo  llaarrggee  

ddeessiiggnneerr  llaabbeellss..    TTaaiilloorreedd  ccoorrdduurrooyy  ppaannttss  aarree  ffiinnee  ((ppllaaiinn,,  nnoo  ppaattcchh  ppoocckkeettss,,  nnoo  ""jjeeaannss""  llooookk))..    

BBeellttss  aarree  ttoo  bbee  wwoorrnn  oonn  ssllaacckkss  wwiitthh  bbeelltt  llooooppss..    PPaannttss  wwiitthh  bbeelltt  llooooppss  ccuutt  ooffff  aarree  nnoott  aalllloowweedd..    

BBooyyss  iinn  GGrraaddeess  66--88  mmaayy  aallssoo  wweeaarr  ggrraayy  oorr  kkhhaakkii  ssllaacckkss..  

  

SSoocckkss::  

SSoocckkss  mmuusstt  bbee  wwoorrnn..    SSoolliidd  ccoolloorr  nnaavvyy  bblluuee,,  wwhhiittee  oorr  bbllaacckk  ccrreeww  ((ttwwoo  iinncchheess  aabboovvee  tthhee  aannkkllee))  

ssoocckkss..  

  

SSwweeaatteerrss,,  sshhoorrttss  aanndd  sshhooeess  aarree  tthhee  ssaammee  ppoolliiccyy  aass  ssttaatteedd  ffoorr  tthhee  ggiirrllss..  

  
**  **  **  **  **  **  

  

BBooyyss  mmuusstt  wweeaarr  lloonngg  ppaannttss  aanndd  ssoocckkss  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseerrvvee  aatt  MMaassss..  

    

MMooddeesstt  LLeennggtthh::    SSkkiirrttss  aanndd  sshhoorrttss  sshhoouulldd  bbee  kknneeee  lleennggtthh..    GGiirrllss  sshhoouulldd  ddrreessss  mmooddeessttllyy  aatt  aallll  

sscchhooooll  ffuunnccttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  ppiiccttuurree  ddaayy,,  mmuussiicc  pprrooggrraammss,,  ffiieelldd  ttrriippss,,  aannyy  ccoonntteessttss  oorr  

ccoommppeettiittiioonnss,,  ddrreessss  uupp  ddaayyss,,  CCoonnffiirrmmaattiioonn,,  FFiirrsstt  CCoommmmuunniioonn,,  aanndd  GGrraadduuaattiioonn..    BBlloouusseess  oorr  sshhiirrttss  

sshhoouulldd  bbee  lloonngg  eennoouugghh  ttoo  ttuucckk  iinn  aatt  tthhee  wwaaiisstt..    NNeecckklliinneess  sshhoouulldd  bbee  aatt  oorr  aabboovvee  tthhee  ccoollllaarrbboonnee..    

SSlleeeevveess  mmuusstt  bbee  wwoorrnn..    SSkkiirrttss  oorr  ddrreesssseess  sshhoouulldd  bbee  kknneeee  lleennggtthh  oorr  lloonnggeerr..    PPaannttss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  

ttiigghhtt--ffiittttiinngg  aanndd  sshhoouulldd  ffiitt  aatt  tthhee  wwaaiissttlliinnee..  

  

UUnniiffoorrmmss  sshhoouulldd  bbee  cclleeaann..    SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  nneeaatt  iinn  aappppeeaarraannccee  aatt  aallll  ttiimmeess..    TToorrnn,,  

ssttaaiinneedd  oorr  rriippppeedd  uunniiffoorrmm  ccllootthhiinngg  iiss  nnoott  aalllloowweedd..    LLeeggggiinnggss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  bbee  wwoorrnn..  

  

OOnn  ""DDrreessss--UUpp""  ddaayyss  oorr  ““nnoonn--uunniiffoorrmm””  ddaayyss,,  ssttuuddeennttss  aarree  ttoo  bbee  ddrreesssseedd  ccoonnsseerrvvaattiivveellyy,,  nneeaattllyy  

aanndd  mmooddeessttllyy..    NNoo  mmiinnii--sskkiirrttss,,  llooww--ccuutt  bblloouusseess  oorr  sshhoorrtt--lleennggtthh  ttooppss..    LLeeggggiinnggss  oorr  yyooggaa  ppaannttss  

mmaayy  bbee  wwoorrnn  iiff  tthhee  sshhiirrtt  tthheeyy  aarree  wweeaarriinngg  ccoovveerrss  tthheeiirr  bboottttoommss..    SShhoorrttss  oorr  ccaapprriiss  aarree  nnoott  

aalllloowweedd  ttoo  bbee  wwoorrnn  ffrroomm  OOcctt..  1166  tthhrroouugghh  AApprriill  1144..    SSttuuddeennttss  ddrreesssseedd  iinnaapppprroopprriiaatteellyy  oonn  tthheessee  



  1100  

nnoonn--uunniiffoorrmm  ddaayyss  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  wwaaiitt  iinn  tthhee  ooffffiiccee  uunnttiill  ssuuiittaabbllee  ccllootthhiinngg  iiss  bbrroouugghhtt  ttoo  sscchhooooll  

oorr  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  llooaanneedd  aapppprroopprriiaattee  ccllootthhiinngg..  

  

MMaakkee--uupp  oorr  llaarrggee,,  ddaanngglliinngg  eeaarrrriinnggss  aarree  nnoott  aalllloowweedd..    BBooyyss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  wweeaarr  eeaarrrriinnggss..    

HHaaiirr  iiss  ttoo  bbee  nneeaatt  iinn  aappppeeaarraannccee  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiivvee  iinn  ssttyyllee  aanndd  iinn  ccoolloorr..    BBooyy’’ss  hhaaiirr  nneeeeddss  ttoo  bbee  

ccuutt  aabboovvee  tthhee  ccoollllaarr  ooff  tthheeiirr  sshhiirrtt,,  aabboovvee  tthheeiirr  eeaarrss  aanndd  nnoott  hhaannggiinngg  iinnttoo  //oovveerr  tthheeiirr  eeyyeess..  

  

TTaattttooooss  aanndd  bbooddyy  ppiieerrcciinnggss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ffoorr  aannyy  ssttuuddeenntt..    PPaaggeerrss  aanndd  cceellll  pphhoonneess  aarree  nnoott  

aalllloowweedd..    IIff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  uussiinngg  tthheeiirr  cceellll  pphhoonnee  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss  iitt  wwiillll  bbee  ccoonnffiissccaatteedd  aanndd  tthhee  

ppaarreenntt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ccoommee  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  ttoo  rreettrriieevvee  tthhee  pphhoonnee..  

  

TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ssttaaffff  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  iinnaapppprroopprriiaatteellyy  ddrreesssseedd  

ffoorr  sscchhooooll..  

  

VViioollaattiioonnss::    

SSttuuddeennttss  wwiitthh  mmaajjoorr  uunniiffoorrmm  vviioollaattiioonnss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  wwaaiitt  iinn  tthhee  ooffffiiccee  uunnttiill  ppaarreennttss  bbrriinngg  

tthhee  aapppprroopprriiaattee  uunniiffoorrmm  oorr  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  llooaanneedd  aapppprroopprriiaattee  ccllootthhiinngg..  

  

BBUUIILLDDIINNGG  PPRROOCCEEDDUURREESS  

  

SSCCHHOOOOLL  HHOOUURRSS  

  
TThhee  sscchhooooll  ddaayy  ffoorr  SStt..  JJoohhnn  ssttuuddeennttss  ((GGrraaddeess  KK--88))  wwiillll  bbee  ffrroomm  77::5555  aa..mm..  uunnttiill  33::1100  pp..mm..,,  wwiitthh  

tthhee  ffiirrsstt  bbeellll  ssoouunnddiinngg  aatt  77::5555  aa..mm..    SScchhooooll  iiss  ddiissmmiisssseedd  oonn  FFrriiddaayyss  aatt  22::3300..    DDaaiillyy  sscchhooooll  

lliittuurrggiieess  ssttaarrtt  aatt  88::1100  aa..mm..    PPaarreennttss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  sseeccuurriinngg  ssuuppeerrvviissiioonn  ffoorr  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  

bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  sscchhooooll..    CChhiillddrreenn  ddrrooppppeedd  ooffff  bbeeffoorree  77::3300  wwiillll  bbee  ssuuppeerrvviisseedd  bbyy  tthhee  CChhiillddccaarree  

pprrooggrraamm  aanndd  aasssseesssseedd  aa  $$55..0000  ppeerr  ddaayy  ffeeee..  CChhiillddrreenn  nnoott  lleeaavviinngg  sscchhooooll  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  

ddiissmmiissssaall  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  cchhiillddccaarree  pprrooggrraamm  aanndd  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  oouutt  wwhheenn  ppiicckkiinngg  tthheemm  uupp..  

  

AATTTTEENNDDAANNCCEE  

  
SSttuuddeenntt  aabbsseennccee  ffrroomm  sscchhooooll  iiss  jjuussttiiffiiaabbllee  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaasseess::  

11..    HHoossppiittaalliizzaattiioonn  wwiitthh  ddooccuummeennttaattiioonn  ffrroomm  mmeeddiiccaall  ssttaaffff  

22..    IIllllnneessss  wwiitthh  ddooccuummeennttaattiioonn  ffrroomm  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  

33..    PPllaannnneedd  vvaaccaattiioonn  wwiitthh  pprriioorr  nnoottiiffiiccaattiioonn  ooff  tteeaacchheerrss  

44..    FFuunneerraall  

55..    DDooccttoorr  vviissiitt  wwiitthh  nnoottee  ffrroomm  ddooccttoorr  ffoorr  iillllnneessss  lloonnggeerr  tthhaann  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  ddaayyss  

  

IIff  aa  cchhiilldd  iiss  aabbsseenntt  ffrroomm  sscchhooooll,,  ppaarreennttss  aarree  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  sscchhooooll  eeaacchh  ddaayy  bbyy  pphhoonnee  bbeeffoorree  88::3300  

AA..MM..  oorr  sseenndd  aa  wwrriitttteenn  mmeessssaaggee  wwiitthh  aannootthheerr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr..    AAnn  aannsswweerriinngg  mmaacchhiinnee  iiss  iinn  

ooppeerraattiioonn  iiff  aa  ppaarreenntt  wwiisshheess  ttoo  lleeaavvee  aa  mmeessssaaggee  bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  sscchhooooll  hhoouurrss..    WWhheenn  rreettuurrnniinngg  

ttoo  sscchhooooll  aa  ssttuuddeenntt  mmuusstt  hhaavvee  aa  wwrriitttteenn  nnoottee  ffrroomm  tthhee  ppaarreenntt..  

  

SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  ffeevveerr  ffrreeee  ffoorr  2244  hhoouurrss  bbeeffoorree  rreettuurrnniinngg  ttoo  sscchhooooll..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  sseenntt  

hhoommee  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  wwiitthh  aa  ffeevveerr  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  sscchhooooll  tthhee  nneexxtt  ddaayy  aass  

tthhiiss  wwoouulldd  nnoott  aallllooww  ffoorr  tthhee  2244  hhoouurr  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy..  
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SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  aabbsseenntt  ffrroomm  sscchhooooll  bbeeccaauussee  ooff  iillllnneessss  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannyy  
eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittyy  ((ii..ee..  ssppoorrttiinngg  eevveenntt,,  mmuussiiccaall  pprrooggrraamm))  aafftteerr  sscchhooooll  oorr  tthhaatt  eevveenniinngg..  
  

PPaarreennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  sscchheedduullee  ttrriippss,,  oorr  ffaammiillyy  oouuttiinnggss,,  wwhheenn  tthheeyy  wwiillll  nnoott  iinntteerrrruupptt  aa  

cchhiilldd’’ss  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss..    MMiisssseedd  aassssiiggnnmmeennttss  aarree  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  

aabbsseenntt  hhaavvee  oonnee  ddaayy  ffoorr  eeaacchh  ddaayy  ooff  aabbsseennccee  ttoo  mmaakkee  uupp  tthhee  mmiisssseedd  aassssiiggnnmmeennttss,,  qquuiizzzzeess,,  oorr  

tteessttss..  TTeeaacchheerrss  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggiivvee  tteessttss  oorr  aassssiiggnnmmeennttss  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  aa  vvaaccaattiioonn..    

AArrrraannggeemmeennttss  ffoorr  rreegguullaarr  ccllaassssrroooomm  tteessttss  mmiisssseedd  bbeeccaauussee  ooff  aann  aabbsseennccee  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee  wwiitthh  

tthhee  iinnddiivviidduuaall  tteeaacchheerrss..    TTeessttss  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  wwiitthhiinn  oonnee  wweeeekk  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  tteesstt  ddaattee..  

  
SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  llaattee  ffoorr  sscchhooooll  oorr  ccllaassss  mmuusstt  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee  uuppoonn  aarrrriivvaall..  SSttuuddeennttss  

wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttaarrddyy  iiff  tthheeyy  aarrrriivvee  aafftteerr  77::5555  AA..MM..    AAllll  ttiimmee  mmiisssseedd  wwiillll  ccoouunntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  

ssttuuddeenntt’’ss  aatttteennddaannccee  rreeccoorrdd..    TTeenn  ttaarrddiieess  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aa  oonnee  ddaayy  aabbsseennccee..    PPeerrffeecctt  aatttteennddaannccee  

aawwaarrddss  wwiillll  nnoott  bbee  ggiivveenn  ttoo  ssttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  ccoouunntteedd  ttaarrddyy  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  ttiimmeess..    

IImmppoorrttaanntt  sscchhooooll  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ccoonndduucctteedd  bbeeffoorree  mmaassss  aanndd  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  

pprreesseenntt..  

  

TThhee  nnuummbbeerr  ooff  uunneexxccuusseedd  aabbsseenncceess  iiss  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  ffiivvee  ddaayyss  ppeerr  qquuaarrtteerr  oorr  ttwweennttyy  ddaayyss  ppeerr  

sscchhooooll  yyeeaarr..    FFiivvee  uunneexxccuusseedd  aabbsseenncceess  wwiillll  rreeqquuiirree  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  CCaassss  CCoouunnttyy  AAttttoorrnneeyy..    TThhee  

DDiioocceessaann  ppoolliiccyy  rreeggaarrddiinngg  aabbsseenncceess::    IIff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  aabbsseenntt  bbeeyyoonndd  3300  ddaayyss  iinn  aa  ggiivveenn  sscchhooooll  

yyeeaarr,,  hhee//sshhee  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  rreetteennttiioonn  sshhoouulldd  hhiiss//hheerr  sscchhooooll  wwoorrkk  ffaallll  bbeehhiinndd..  

  

EEXXEEMMPPTTIIOONN  FFRROOMM  PPHHYYSSIICCAALL  EEDDUUCCAATTIIOONN  CCLLAASSSS  

  
IInn  oorrddeerr  ttoo  bbee  eexxeemmpptt  ffrroomm  aa  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  ccllaassss  bbeeccaauussee  ooff  iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy,,  aa  ssttuuddeenntt  

mmuusstt  hhaavvee  aa  ssiiggnneedd  nnoottee  ffrroomm  aa  pphhyyssiicciiaann  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  iinnssttrruuccttiioonnss  aass  ttoo  nnaattuurree  aanndd  lleennggtthh  ooff  

eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  ccllaassss..  

  

EEMMEERRGGEENNCCYY  CCLLOOSSIINNGG//EEAARRLLYY  DDIISSMMIISSSSAALL  

  
BBeeccaauussee  SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll  iiss  aaiirr--ccoonnddiittiioonneedd,,  TTHHEERREE  WWIILLLL  BBEE  NNOO  EEAARRLLYY  DDIISSMMIISSSSAALL  FFOORR  HHEEAATT,,  

eevveenn  iiff  tthhee  PPllaattttssmmoouutthh  PPuubblliicc  SScchhoooollss  ddiissmmiissss  eeaarrllyy  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn..  

IIff  iitt  bbeeccoommeess  nneecceessssaarryy  ttoo  ccaanncceell  sscchhooooll  oorr  cclloossee  eeaarrllyy  bbeeccaauussee  ooff  eexxttrreemmee  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss,,  

wwee  wwiillll  ffoollllooww  wwhhaatteevveerr  pprroocceedduurree  tthhee  ppuubblliicc  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss  aannnnoouunnccee  ssiinnccee  mmaannyy  ooff  oouurr  

cchhiillddrreenn  wwiillll  bbee  rriiddiinngg  ppuubblliicc  sscchhooooll  bbuusseess..  TThhee  aannnnoouunncceemmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  OOmmaahhaa  rraaddiioo  

ssttaattiioonnss  aanndd  tthhee  OOmmaahhaa  TT..VV..  ssttaattiioonnss  tthhee  eevveenniinngg  bbeeffoorree,,  iiff  aatt  aallll  ppoossssiibbllee;;  ootthheerrwwiissee,,  jjuusstt  aass  

ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy..  

TThhee  lluunncchh  pprrooggrraamm  wwiillll  ooppeerraattee  aass  uussuuaall  eevveenn  iiff  iitt  bbeeccoommeess  nneecceessssaarryy  ttoo  cclloossee  eeaarrllyy  dduurriinngg  tthhee  

ddaayy  ffoorr  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss..  

IIff  sscchhooooll  iiss  cclloosseedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  wweeaatthheerr,,  aallll  sscchhooooll  eevveennttss  ffoorr  tthhaatt  ddaayy  aanndd//oorr  eevveenniinngg  aarree  

ccaanncceelllleedd..  

EEaacchh  ffaammiillyy  mmuusstt  iinnddiiccaattee,,  iinn  aaddvvaannccee,,  oonn  tthhee  EEmmeerrggeennccyy  CCaarrdd  wwhheerree  cchhiillddrreenn  aarree  ttoo  ggoo  iinn  ccaassee  

ooff  aann  eemmeerrggeennccyy  cclloossiinngg..  

IIff  sscchhooooll  iiss  ddeellaayyeedd  ffoorr  oonnee  hhoouurr  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  bbeeccaauussee  ooff  iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr,,  mmoorrnniinngg  
PPrreeKKiinnddeerrggaarrtteenn  wwiillll  bbee  hheelldd  aass  uussuuaall..    IIff  sscchhooooll  iiss  ddeellaayyeedd  ffoorr  ttwwoo  hhoouurrss,,  tthhee  mmoorrnniinngg  
PPrreeKKiinnddeerrggaarrtteenn  ccllaasssseess  wwiillll  bbee  ccaanncceelllleedd  ffoorr  tthhaatt  ddaayy..  
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HHOOTT  LLUUNNCCHH  PPRROOGGRRAAMM  
  

SStt..  JJoohhnn’’ss  HHoott  LLuunncchh  PPrrooggrraamm  wwiillll  bbeeggiinn  oonn  AAuugguusstt  1177,,  22001166..  AAfftteerr  JJuullyy  1155  aann  aapppplliiccaattiioonn  

ffoorr  ffrreeee  aanndd  rreedduucceedd--pprriicceedd  mmeeaallss  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee..  FFaammiilliieess  aarree  

eennccoouurraaggeedd  ttoo  aappppllyy  ffoorr  ffrreeee  aanndd  rreedduucceedd  lluunncchheess  bbeeccaauussee  ((11))  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffaammiilliieess  rreecceeiivviinngg  

ffrreeee  aanndd  rreedduucceedd  lluunncchheess  iiss  uusseedd  aass  aa  bbaassiiss  ffoorr  sseeeekkiinngg  ggrraannttss  ffrroomm  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt;;  

((22))  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ffoorr  ffrreeee  aanndd  rreedduucceedd  lluunncchheess  eexxcceeeeddss  wwhhaatt  oouurr  ssttuuddeennttss  

ppaayy  wwhhiicchh  hheellppss  oouurr  pprrooggrraamm..  TThheerree  iiss  nnoo  ddiisscclloossuurree  ooff  nnaammeess..  

  FFaammiilliieess  wwhhoo  pprreevviioouussllyy  qquuaalliiffiieedd,,  pplleeaassee  ccoommpplleettee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  HHoott  

LLuunncchh  PPrrooggrraamm  oorr  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee  bbyy  TTuueessddaayy,,  SSeepptteemmbbeerr  1122,,  22001177..    NNeeww  ffaammiilliieess  

aappppllyyiinngg  ffoorr  ffrreeee  aanndd  rreedduucceedd  pplleeaassee  rreettuurrnn  bbyy  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  sscchhooooll    TThhuurrssddaayy,,  AAuugguusstt  1177,,  

22001177..    FFaammiilliieess  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  lluunncchh  ppaayymmeenntt  uunnttiill  aapppplliiccaattiioonnss  aarree  aapppprroovveedd..  FFrreeee  aanndd  

rreedduucceedd--pprriicceedd  mmeeaallss  mmaayy  bbee  aapppplliieedd  ffoorr  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..  

  

PPaayymmeenntt  PPoolliiccyy  

  LLUUNNCCHHEESS  MMUUSSTT  BBEE  PPRREE--PPAAIIDD..  PPlleeaassee  ppaayy  oonnee  mmoonntthh  iinn  aaddvvaannccee..  WWhheenn  tthhee  lluunncchh  

aaccccoouunntt  bbaallaannccee  bbeeccoommeess  llooww  eeiitthheerr  aann  eemmaaiill  oorr  aa  nnoottee  wwiillll  bbee  sseenntt  hhoommee  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt  

rreemmiinnddiinngg  tthhee  ppaarreenntt  ttoo  mmaakkee  aa  ppaayymmeenntt..  SSttuuddeennttss  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhaavvee  
hhoott  lluunncchh  wwiitthh  aa  nneeggaattiivvee  bbaallaannccee..  GGeenneerraallllyy,,  tthhee  ppaarreenntt  wwiillll  bbee  ggiivveenn  uupp  ttoo  aa  77  ddaayy  
ggrraaccee  ppeerriioodd  ttoo  bbrriinngg  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  aaccccoouunntt  bbaacckk  ttoo  aa  ppoossiittiivvee  bbaallaannccee..  AAtttteennttiioonn  
nneeeeddss  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  dduuee  ddaattee  oonn  tthhee  nnoottiiccee..  DDuurriinngg  tthhee  ggrraaccee  ppeerriioodd  aa  cchhiilldd  mmaayy  
ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhaavvee  hhoott  lluunncchh..  TThhee  ppaarreennttss  wwiillll  ssttiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ffoorr  eeaacchh  lluunncchh  aa  cchhiilldd  
rreecceeiivveess..  TThhiiss  mmuusstt  bbee  kkeepptt  iinn  mmiinndd  wwhheenn  mmaakkiinngg  aa  ppaayymmeenntt..  AAfftteerr  tthhee  ggrraaccee  ppeerriioodd  
tthhee  cchhiilldd  wwiillll  rreecceeiivvee  oonnllyy  oonnee  aalltteerrnnaattiivvee  mmeeaall  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  nnoo  lloonnggeerr  aabbllee  ttoo  
eennjjooyy  hhoott  lluunncchh  uunnttiill  tthhee  aaccccoouunntt  iiss  bbrroouugghhtt  bbaacckk  ttoo  aa  ppoossiittiivvee  bbaallaannccee..  TThhee  UUSSDDAA  
ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  tthhee  sscchhooooll  ttoo  ffeeeedd  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  aaccccoouunntt  bbaallaanncceess  aarree  iinn  tthhee  
nneeggaattiivvee..  IItt  iiss  tthhee  ppaarreenntt’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  yyoouurr  cchhiillddrreenn’’ss  hhoott  lluunncchh  
aaccccoouunntt  hhaass  aa  ppoossiittiivvee  bbaallaannccee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..  PPlleeaassee  uussee  tthhee  mmoonntthhllyy  

sscchheedduullee  bbeellooww  ffoorr  yyoouurr  ppaayymmeennttss..  HHoott  lluunncchh  ccoosstt  iiss  $$33..0000  ppeerr  mmeeaall  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  mmiillkk..  AAllaa  

ccaarrttee  mmiillkk  iiss  $$00..5500..  GGuueesstt  lluunncchh  ccoossttss  $$33..5500..  IIff  ffiinnaanncciiaall  aarrrraannggeemmeennttss  nneeeedd  ttoo  bbee  mmaaddee,,  pplleeaassee  

ccaallll  LLiissaa  PPllaatttt  aatt  440022--229966--66223300..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  UUSSDDAA::  ((11))  ffooooddss  ooff  mmiinniimmaall  nnuuttrriittiioonnaall  vvaalluuee  ((22))  aanndd//oorr  ccoommppeettiittiivvee  ffooooddss,,  aarree  

nnoott  ttoo  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttuuddeennttss  3300  mmiinnuutteess  pprriioorr  ttoo  oorr  3300  mmiinnuutteess  ffoolllloowwiinngg  tthhee  lluunncchh  ppeerriioodd..  

PPlleeaassee  ddoo  nnoott  sseenndd  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  sscchhooooll  wwiitthh  ppoopp  iinn  tthheeiirr  lluunncchh..  MMiillkk  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppuurrcchhaassee  

eevveerryy  ddaayy..  IItt  iiss  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iiff  yyoouu  cchhoooossee  ttoo  sseenndd  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  sscchhooooll  wwiitthh  aa  ssaacckk  lluunncchh,,  

pplleeaassee  rreemmeemmbbeerr  ttoo  ggiivvee  tthheemm  aa  nnuuttrriittiioouuss  lluunncchh..  SSttuuddeennttss  iinn  ggrraaddeess  66--88  aarree  aalllloowweedd  ttoo  

ppuurrcchhaassee  aallaa  ccaarrttee  sseeccoonnddss  wwiitthh  ccaasshh  aafftteerr  aallll  lluunncchheess  aarree  sseerrvveedd..  UUnnddeerr  OOffffeerr  VVeerrssuuss  SSeerrvvee,,  

ssttuuddeennttss  iinn  ggrraaddeess  KK--88  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ddeecclliinnee  uupp  ttoo  ttwwoo  ooff  tthhee  ffiivvee  ffoooodd  ccoommppoonneennttss  sseerrvveedd  

ddaaiillyy,,  bbuutt  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  cchhoooossee  eeiitthheerr  aa  ffrruuiitt  oorr  vveeggeettaabbllee  aass  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  hhoott  lluunncchh..  

IIff  aa  cchhiilldd  ffoorrggeettss  hhiiss//hheerr  lluunncchh  ccaarrdd,,  tthheeyy  MMUUSSTT  ssttiillll  cchheecckk  iinn  aatt  tthhee  ddeesskk  aafftteerr  
rreecceeiivviinngg  tthheeiirr  hhoott  lluunncchh..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  lloosstt  oorr  ddeelliibbeerraatteellyy  ffoollddeedd  oorr  bbeenntt  lluunncchh  
ccaarrdd  tthhee  ccoosstt  iiss  $$22..0000  ppeerr  rreeppllaacceemmeenntt  ccaarrdd..  
  IIff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  qquueessttiioonnss,,  pplleeaassee  ccaallll  LLiissaa  PPllaatttt  aatt  440022--229966--66223300  
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PPaayymmeenntt  SScchheedduullee::  

AAuugguusstt  --------PPrreesscchhooooll------------$$2277          JJaannuuaarryy--------------------------$$6600  

--------GGrraaddeess  KK--88--------$$3333          FFeebbrruuaarryy------------------------$$5544  

SSeepptteemmbbeerr----------------------------------$$5544          MMaarrcchh------------------------------$$5544  

OOccttoobbeerr------------------------------------------$$5544          AApprriill----------------------------------$$5544  

NNoovveemmbbeerr------------------------------------$$5544          MMaayy------------------------------------$$3300  

DDeecceemmbbeerr--------------------------------------$$3366  

  

KKiinnddeerrggaarrtteenn----$$447777  ffoorr  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  

GGrraaddeess  11--88----$$448833  ffoorr  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  

YYoouurr  cchhiilldd//cchhiillddrreenn  wwiillll  nnoott  rreecceeiivvee  aa  lluunncchh  ccaarrdd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  uunnttiill  tthheerree  iiss  aa  ppoossiittiivvee  bbaallaannccee  iinn  

tthheeiirr  aaccccoouunntt..  IIff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  mmaakkee  aa  lleevveell  ppaayymmeenntt  ooff  $$5500  ppeerr  mmoonntthh  ffrroomm  AAuugguusstt--AApprriill  wwiitthh  

MMaayy  aass  yyoouurr  rreeccoonncciilliiaattiioonn  mmoonntthh,,  pplleeaassee  bbee  ssuurree  ttoo  lleett  LLiissaa  PPllaatttt  kknnooww..    
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LLOOCCAALL  SSCCHHOOOOLL  WWEELLLLNNEESSSS  PPOOLLIICCIIEESS  

  
  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  wweellllnneessss  ppoolliiccyy  wwiitthh  ootthheerr  aassppeeccttss  ooff  sscchhooooll  

mmaannaaggeemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  SScchhooooll’’ss  IImmpprroovveemmeenntt  PPllaann,,  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee..  

  NNOOTTEE::  IItt  wwiillll  aallssoo  iinncclluuddee  aannyy  rreelleevvaanntt  ddaattaa  oorr  ssttaattiissttiiccss  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  nneeeedd  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  

aanndd  aacchhiieevviinngg  tthhee  ggooaallss  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  

LLooccaall  SScchhooooll  WWeellllnneessss  CCoommmmiitttteeee  

  

CCoommmmiitttteeee  RRoollee  aanndd  MMeemmbbeerrsshhiipp  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  ccoonnvveennee  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  LLooccaall  wweellllnneessss  ccoommmmiitttteeee  ((hheerreettoo  rreeffeerrrreedd  ttoo  

aass  tthhee  LLWWCC  oorr  wwoorrkk  wwiitthhiinn  aann  eexxiissttiinngg  sscchhooooll  hheeaalltthh  ccoommmmiitttteeee))  tthhaatt  mmeeeettss  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  ttiimmeess  

ppeerr  yyeeaarr  ttoo  eessttaabblliisshh  ggooaallss  ffoorr  aanndd  oovveerrsseeee  sscchhooooll  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammss,,  

iinncclluuddiinngg  ddeevveellooppmmeenntt,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ppeerriiooddiicc  rreevviieeww  aanndd  uuppddaattee  ooff  tthhiiss  wweellllnneessss  ppoolliiccyy  

((hheerreettooffoorree  rreeffeerrrreedd  aass  ““wweellllnneessss  ppoolliiccyy””))..      

  EEaacchh  sscchhooooll  ooff  tthhee  CCaatthhoolliicc  DDiioocceessee  ooff  LLiinnccoollnn  wwiillll  eessttaabblliisshh  aann  oonnggooiinngg  LLooccaall  SScchhooooll  
WWeellllnneessss  CCoommmmiitttteeee  ((LLWWCC))  tthhaatt  ccoonnvveenneess  ttoo  rreevviieeww  sscchhooooll--lleevveell  iissssuueess,,  

  
LLeeaaddeerrsshhiipp  

  TThhee  CCAAOO  oorr  ddeessiiggnneeee((ss))  wwiillll  ccoonnvveennee  tthhee  LLWWCC  aanndd  ffaacciilliittaattee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aanndd  uuppddaatteess  ttoo  

tthhee  wweellllnneessss  ppoolliiccyy,,  aanndd  wwiillll  eennssuurree  eeaacchh  sscchhooooll’’ss  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ppoolliiccyy..  

  TThhee  ddeessiiggnnaatteedd  ooffffiicciiaall  ffoorr  oovveerrssiigghhtt  iiss  LLiissaa  PPllaatttt,,  LLuunncchh  CCoooorrddiinnaattoorr  

  TThhee  nnaammee((ss)),,  ttiittllee((ss)),,  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  ((eemmaaiill  aaddddrreessss  iiss  ssuuffffiicciieenntt))  ooff  tthhiiss//tthheessee  

iinnddiivviidduuaall((ss))  iiss((aarree))::    

  

NNaammee  TTiittllee  //  RReellaattiioonnsshhiipp  

ttoo  tthhee  SScchhooooll  oorr  

DDiissttrriicctt  

EEmmaaiill  aaddddrreessss  RRoollee  oonn  CCoommmmiitttteeee  

LLiissaa  PPllaatttt  LLuunncchh  CCoooorrddiinnaattoorr  lliissaa--ppllaatttt@@ccddoolliinncc..nneett  AAssssiissttss  iinn  tthhee  

eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  

wweellllnneessss  ppoolliiccyy  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

LLiinnddaa  MMoonnaahhaann  PPrriinncciippaall  LLiinnddaa--

mmoonnaahhaann@@ccddoolliinncc..nneett  
AAssssiissttss  iinn  tthhee  

eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  

wweellllnneessss  ppoolliiccyy  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

MMaarryy  JJoo  MMeeiissiinnggeerr  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  

tteeaacchheerr  
MMaarryyJJoo--

mmeeiissiinnggeerr@@ccddoolliinncc..nneett  
AAssssiissttss  iinn  tthhee  

eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  

wweellllnneessss  ppoolliiccyy  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  

  SScchhooooll  AAddvviissoorryy  

mmeemmbbeerr  
    

  

  EEaacchh  sscchhooooll  wwiillll  ddeessiiggnnaattee  aa  sscchhooooll  wweellllnneessss  ppoolliiccyy  ccoooorrddiinnaattoorr,,  wwhhoo  wwiillll  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  

wwiitthh  tthhee  ppoolliiccyy..  RReeffeerr  ttoo  AAppppeennddiixx  AA  ffoorr  aa  lliisstt  ooff  sscchhooooll--lleevveell  wweellllnneessss  ppoolliiccyy  ccoooorrddiinnaattoorrss..    
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IImmpplleemmeennttaattiioonn  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  ddeevveelloopp  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  ppllaann  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ttoo  mmaannaaggee  aanndd  

ccoooorrddiinnaattee  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhiiss  wweellllnneessss  ppoolliiccyy..  TThhee  ppllaann  ddeelliinneeaatteess  rroolleess,,  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  

aaccttiioonnss  aanndd  ttiimmeelliinneess  ssppeecciiffiicc  ttoo  eeaacchh  sscchhooooll;;  aanndd  iinncclluuddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  wwhhoo  wwiillll  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  ttoo  mmaakkee  wwhhaatt  cchhaannggee,,  bbyy  hhooww  mmuucchh,,  wwhheerree  aanndd  wwhheenn;;  aass  wweellll  aass  ssppeecciiffiicc  ggooaallss  aanndd  

oobbjjeeccttiivveess  ffoorr  nnuuttrriittiioonn  ssttaannddaarrddss  ffoorr  aallll  ffooooddss  aanndd  bbeevveerraaggeess  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  sscchhooooll  ccaammppuuss,,  

ffoooodd  aanndd  bbeevveerraaggee  mmaarrkkeettiinngg,,  nnuuttrriittiioonn  pprroommoottiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonn,,  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy,,  pphhyyssiiccaall  

eedduuccaattiioonn  aanndd  ootthheerr  sscchhooooll--bbaasseedd  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  pprroommoottee  ssttuuddeenntt  wweellllnneessss..  

  

RReeccoorrddkkeeeeppiinngg  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  rreettaaiinn  rreeccoorrddss  ttoo  ddooccuummeenntt  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  

wweellllnneessss  ppoolliiccyy  DDooccuummeennttaattiioonn  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  llooccaattiioonn  wwiillll  iinncclluuddee  bbuutt  wwiillll  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo::    

  TThhee  wwrriitttteenn  wweellllnneessss  ppoolliiccyy;;  

  DDooccuummeennttaattiioonn  ddeemmoonnssttrraattiinngg  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  

ssttuuddeenntt//ppaarreenntt  hhaannddbbooookk;;  

  DDooccuummeennttaattiioonn  ooff  eeffffoorrttss  ttoo  rreevviieeww  aanndd  uuppddaattee  tthhee  LLooccaall  SScchhoooollss  WWeellllnneessss  PPoolliiccyy;;  iinncclluuddiinngg  

aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  wwhhoo  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  uuppddaattee  aanndd  mmeetthhooddss  uusseedd  ttoo  mmaakkee  ssttaakkeehhoollddeerrss  

aawwaarree  ooff  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  oonn  tthhee  LLWWCC;;  

  DDooccuummeennttaattiioonn  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  aannnnuuaall  nnoottiiffiiccaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss;;  

  TThhee  mmoosstt  rreecceenntt  aasssseessssmmeenntt  oonn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  sscchhooooll  wweellllnneessss  ppoolliiccyy;;  

  

AAnnnnuuaall  NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  PPoolliiccyy  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  aaccttiivveellyy  iinnffoorrmm  ffaammiilliieess  eeaacchh  yyeeaarr  ooff  bbaassiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  

iinncclluuddiinngg  iittss  ccoonntteenntt,,  aannyy  uuppddaatteess  ttoo  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttaattuuss..  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  

wwiillll  mmaakkee  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  sscchhooooll  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..    AAnnnnuuaallllyy,,  tthhee  SScchhooooll  wwiillll  

aallssoo  ppuubblliicciizzee  tthhee  nnaammee  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss  lleeaaddiinngg  aanndd  ccoooorrddiinnaattiinngg  

tthhee  ccoommmmiitttteeee,,  aass  wweellll  aass  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  hhooww  tthheeyy  ccaann  ggeett  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee  llooccaall  wweellllnneessss  

ccoommmmiitttteeee..  

AAtt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  eevvaalluuaattee  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  wweellllnneessss  ppoolliiccyy  

ttoo  aasssseessss  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  iinncclluuddee::  

  TThhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  sscchhooooll  iiss  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  wweellllnneessss  ppoolliiccyy;;  

  AA  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  pprrooggrreessss  mmaaddee  iinn  aattttaaiinniinngg  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  wweellllnneessss  ppoolliiccyy..  

TThhee  ppoossiittiioonn//ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  tthhee  ttrriieennnniiaall  aasssseessssmmeenntt  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  

iiss  LLiissaa  PPllaatttt,,  LLuunncchh  ccoooorrddiinnaattoorr,,  LLiissaa--ppllaatttt@@ccddoolliinncc..nneett,,  440022--229966--66223300..  

TThhee  LLWWCC,,  wwiillll  mmoonniittoorr  sscchhooooll’’ss  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  wweellllnneessss  ppoolliiccyy..      

TThhee  sscchhooooll  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  nnoottiiffyy  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ttrriieennnniiaall  pprrooggrreessss  rreeppoorrtt..    TThhee  

wweellllnneessss  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  aanndd  uuppddaatteedd  aass  iinnddiiccaatteedd  aatt  lleeaasstt  eevveerryy  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  ffoolllloowwiinngg  

tthhee  ttrriieennnniiaall  aasssseessssmmeenntt..  
  

NNuuttrriittiioonn  

  

SScchhooooll  MMeeaallss  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  sseerrvviinngg  hheeaalltthhyy  mmeeaallss  ttoo  cchhiillddrreenn..  TThhee  sscchhooooll  mmeeaall  

pprrooggrraammss  aaiimm  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ddiieett  aanndd  hheeaalltthh  ooff  sscchhooooll  cchhiillddrreenn..  

  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  UUSSDDAA  cchhiilldd  nnuuttrriittiioonn  pprrooggrraammss,,  OOuurr  sscchhooooll  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  

ooffffeerriinngg  sscchhooooll  mmeeaallss  tthhrroouugghh  tthhee  NNSSLLPP  aanndd  SSBBPP  pprrooggrraammss,,  aanndd  ootthheerr  aapppplliiccaabbllee  FFeeddeerraall  cchhiilldd  

nnuuttrriittiioonn  pprrooggrraammss,,  tthhaatt::  
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  AArree  aacccceessssiibbllee  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss;;    

  AArree  aappppeeaalliinngg  aanndd  aattttrraaccttiivvee  ttoo  cchhiillddrreenn;;  

  AArree  sseerrvveedd  iinn  cclleeaann  aanndd  pplleeaassaanntt  sseettttiinnggss;;  

  MMeeeett  oorr  eexxcceeeedd  ccuurrrreenntt  nnuuttrriittiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  llooccaall,,  ssttaattee,,  aanndd  

FFeeddeerraall  ssttaattuutteess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    

PPrroommoottee  hheeaalltthhyy  ffoooodd  aanndd  bbeevveerraaggee  cchhooiicceess  uussiinngg  aatt  lleeaasstt  tteenn  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::    

  

−−  WWhhoollee  ffrruuiitt  ooppttiioonnss  aarree  ddiissppllaayyeedd  iinn  aattttrraaccttiivvee  bboowwllss  oorr  bbaasskkeettss  ((iinnsstteeaadd  ooff  

cchhaaffffiinngg  ddiisshheess  oorr  hhootteell  ppaannss))..  

−−  SSlliicceedd  oorr  ccuutt  ffrruuiitt  iiss  aavvaaiillaabbllee  ddaaiillyy..  

−−  DDaaiillyy  ffrruuiitt  ooppttiioonnss  aarree  ddiissppllaayyeedd  iinn  aa  llooccaattiioonn  iinn  tthhee  lliinnee  ooff  ssiigghhtt  aanndd  rreeaacchh  ooff  

ssttuuddeennttss..  

−−  AAllll  aavvaaiillaabbllee  vveeggeettaabbllee  ooppttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  ccrreeaattiivvee  oorr  ddeessccrriippttiivvee  

nnaammeess..  

−−  DDaaiillyy  vveeggeettaabbllee  ooppttiioonnss  aarree  bbuunnddlleedd  iinnttoo  aallll  ggrraabb--aanndd--ggoo  mmeeaallss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  

ssttuuddeennttss..  

−−  AAllll  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  sseerrvviinngg,,  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  ttoo  ppoolliitteellyy  

pprroommpptt  ssttuuddeennttss  ttoo  sseelleecctt  aanndd  ccoonnssuummee  tthhee  ddaaiillyy  vveeggeettaabbllee  ooppttiioonnss  wwiitthh  tthheeiirr  

mmeeaall..  

−−  WWhhiittee  mmiillkk  iiss  ppllaacceedd  iinn  ffrroonntt  ooff  ootthheerr  bbeevveerraaggeess  iinn  aallll  ccoooolleerrss..  

−−  AAlltteerrnnaattiivvee  eennttrrééee  ooppttiioonnss  ((ee..gg..,,  ssaallaadd  bbaarr,,  yyoogguurrtt  ppaarrffaaiittss,,  eettcc..))  aarree  

hhiigghhlliigghhtteedd  oonn  ppoosstteerrss  oorr  ssiiggnnss  wwiitthhiinn  aallll  sseerrvviiccee  aanndd  ddiinniinngg  aarreeaass..  

−−  AA  rreeiimmbbuurrssaabbllee  mmeeaall  ccaann  bbee  ccrreeaatteedd  iinn  aannyy  sseerrvviiccee  aarreeaa  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttuuddeennttss  

((ee..gg..,,  ssaallaadd  bbaarrss,,  ssnnaacckk  rroooommss,,  eettcc..))..  

−−  SSttuuddeenntt  ssuurrvveeyyss  aanndd  ttaassttee  tteessttiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  aarree  uusseedd  ttoo  iinnffoorrmm  mmeennuu  

ddeevveellooppmmeenntt,,  ddiinniinngg  ssppaaccee  ddeeccoorr  aanndd  pprroommoottiioonnaall  iiddeeaass..  

−−  SSttuuddeenntt  aarrttwwoorrkk  iiss  ddiissppllaayyeedd  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  aanndd//oorr  ddiinniinngg  aarreeaass..  

−−  DDaaiillyy  aannnnoouunncceemmeennttss  aarree  uusseedd  ttoo  pprroommoottee  aanndd  mmaarrkkeett  mmeennuu  ooppttiioonnss..  

--  MMeennuuss  wwiillll  bbee  ppoosstteedd  oonn  sscchhooooll  wweebbssiitteess,,  aanndd  tthhee  cchhiilldd  nnuuttrriittiioonn  pprrooggrraamm  wwiillll  

aaccccoommmmooddaattee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ssppeecciiaall  ddiieettaarryy  nneeeeddss..    

--  SSttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  aatt  lleeaasstt  1100  mmiinnuutteess  ttoo  eeaatt  bbrreeaakkffaasstt  aanndd  aatt  lleeaasstt  2200  mmiinnuutteess  ttoo  

eeaatt  lluunncchh,,  ccoouunnttiinngg  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  tthheeyy  hhaavvee  rreecceeiivveedd  tthheeiirr  mmeeaall  aanndd  aarree  sseeaatteedd  ((mmeeeettss  

HHeeaalltthhyy  SScchhoooollss  PPrrooggrraamm  GGoolldd--lleevveell  ccrriitteerriiaa))..  

--  SSttuuddeennttss  aarree  sseerrvveedd  lluunncchh  aatt  aa  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ttiimmee  ooff  ddaayy..    

--  LLuunncchh  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  rreecceessss  ppeerriioodd  ttoo  bbeetttteerr  ssuuppppoorrtt  lleeaarrnniinngg  aanndd  hheeaalltthhyy  eeaattiinngg..  

--  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  FFeeddeerraall  cchhiilldd  nnuuttrriittiioonn  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  pprroommootteedd  aammoonngg  ssttuuddeennttss  aanndd  

ffaammiilliieess  ttoo  hheellpp  eennssuurree  tthhaatt  ffaammiilliieess  kknnooww  wwhhaatt  pprrooggrraammss  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthheeiirr  cchhiillddrreenn’’ss  

sscchhooooll..    

−−  TThhee  sscchhooooll  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  FFaarrmm  ttoo  SScchhooooll  aaccttiivviittiieess  ::  

−−  LLooccaall  aanndd//oorr  rreeggiioonnaall  pprroodduuccttss  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  sscchhooooll  mmeeaall  pprrooggrraamm;;  

−−  MMeessssaaggeess  aabboouutt  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  nnuuttrriittiioonn  aarree  rreeiinnffoorrcceedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  lleeaarrnniinngg  

eennvviirroonnmmeenntt;;  

  

  

  

SSttaaffff  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  

AAllll  sscchhooooll  nnuuttrriittiioonn  pprrooggrraamm  ddiirreeccttoorrss,,  mmaannaaggeerrss  aanndd  ssttaaffff  wwiillll  mmeeeett  oorr  eexxcceeeedd  hhiirriinngg  aanndd  aannnnuuaall  

ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn//ttrraaiinniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhee  UUSSDDAA  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddaarrddss  ffoorr  cchhiilldd  
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nnuuttrriittiioonn  pprrooffeessssiioonnaallss..  TThheessee  sscchhooooll  nnuuttrriittiioonn  ppeerrssoonnnneell  wwiillll  rreeffeerr  ttoo  UUSSDDAA’’ss  PPrrooffeessssiioonnaall  

SSttaannddaarrddss  ffoorr  SScchhooooll  NNuuttrriittiioonn  SSttaannddaarrddss  wweebbssiittee  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  ttrraaiinniinngg  tthhaatt  mmeeeettss  tthheeiirr  lleeaarrnniinngg  

nneeeeddss..  

  

WWaatteerr  

TToo  pprroommoottee  hhyyddrraattiioonn,,  ffrreeee,,  ssaaffee,,  uunnffllaavvoorreedd  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sscchhooooll  ddaayy**  DDrriinnkkiinngg  wwaatteerr  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  wwhheerree  sscchhooooll  mmeeaallss  aarree  sseerrvveedd  

dduurriinngg  mmeeaallttiimmeess..      

  

CCoommppeettiittiivvee  FFooooddss  aanndd  BBeevveerraaggeess  

AAllll  ffooooddss  aanndd  bbeevveerraaggeess  ssoolldd  aatt  sscchhooooll  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  wwiillll  mmeeeett  nnuuttrriittiioonn  ssttaannddaarrddss..    AA  

ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  ssttaannddaarrddss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  aa  GGuuiiddee  ttoo  SSmmaarrtt  SSnnaacckkss  iinn  SScchhoooollss  aarree  

aavvaaiillaabbllee  aatt::  hhttttpp::////wwwwww..ffnnss..uussddaa..ggoovv//hheeaalltthhiieerrsscchhoooollddaayy//ttoooollss--sscchhoooollss--ssmmaarrtt--ssnnaacckkss..  

  

CCeelleebbrraattiioonnss  aanndd  RReewwaarrddss  

AAllll  ffooooddss  ooffffeerreedd  oonn  tthhee  sscchhooooll  ccaammppuuss  wwiillll  mmeeeett  oorr  eexxcceeeedd  tthhee  UUSSDDAA  SSmmaarrtt  SSnnaacckkss  iinn  SScchhooooll  

nnuuttrriittiioonn  ssttaannddaarrddss      HHeeaalltthhyy  ppaarrttyy  iiddeeaass  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  AAlllliiaannccee  ffoorr  aa  HHeeaalltthhiieerr  

GGeenneerraattiioonn  aanndd  tthhee  UUSSDDAA..  

  

NNuuttrriittiioonn  PPrroommoottiioonn  

NNuuttrriittiioonn  pprroommoottiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonn  ppoossiittiivveellyy  iinnfflluueennccee  lliiffeelloonngg  eeaattiinngg  bbeehhaavviioorrss  bbyy  uussiinngg  

eevviiddeennccee--bbaasseedd  tteecchhnniiqquueess  aanndd  nnuuttrriittiioonn  mmeessssaaggeess,,  aanndd  bbyy  ccrreeaattiinngg  ffoooodd  eennvviirroonnmmeennttss  tthhaatt  

eennccoouurraaggee  hheeaalltthhyy  nnuuttrriittiioonn  cchhooiicceess  aanndd  eennccoouurraaggee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  sscchhooooll  mmeeaall  pprrooggrraammss..  

  

  

NNuuttrriittiioonn  EEdduuccaattiioonn  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  tteeaacchh,,  mmooddeell,,  eennccoouurraaggee  aanndd  ssuuppppoorrtt  hheeaalltthhyy  eeaattiinngg  bbyy  aallll  ssttuuddeennttss..  

SScchhoooollss  wwiillll  pprroovviiddee  nnuuttrriittiioonn  eedduuccaattiioonn  aanndd  eennggaaggee  iinn  nnuuttrriittiioonn  pprroommoottiioonn  tthhaatt::  

  

--IIss  ppaarrtt  ooff  nnoott  oonnllyy  hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn  ccllaasssseess,,  bbuutt  aallssoo  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  ootthheerr  ccllaassssrroooomm  

iinnssttrruuccttiioonn  

--IIss  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroommoottee  aanndd  

pprrootteecctt  tthheeiirr  hheeaalltthh;;  

--IInncclluuddeess  eennjjooyyaabbllee,,  ddeevveellooppmmeennttaallllyy--aapppprroopprriiaattee,,  ccuullttuurraallllyy--rreelleevvaanntt  aanndd  ppaarrttiicciippaattoorryy  

aaccttiivviittiieess,,  ssuucchh  aass  ccooookkiinngg  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  oorr  lleessssoonnss,,  pprroommoottiioonnss,,  ttaassttee--tteessttiinngg,,  ffaarrmm  vviissiittss  

aanndd//oorr  sscchhooooll  ggaarrddeennss;;  

--PPrroommootteess  ffrruuiittss,,  vveeggeettaabblleess,,  wwhhoollee--ggrraaiinn  pprroodduuccttss,,  llooww--ffaatt  aanndd  ffaatt--ffrreeee  ddaaiirryy  pprroodduuccttss  aanndd  

hheeaalltthhyy  ffoooodd  pprreeppaarraattiioonn  mmeetthhooddss;;  

--EEmmpphhaassiizzeess  ccaalloorriicc  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  ffoooodd  iinnttaakkee  aanndd  eenneerrggyy  eexxppeennddiittuurree  ((pprroommootteess  pphhyyssiiccaall  

aaccttiivviittyy//eexxeerrcciissee));;  

--LLiinnkkss  wwiitthh  sscchhooooll  mmeeaall  pprrooggrraammss,,  ccaaffeetteerriiaa  nnuuttrriittiioonn  pprroommoottiioonn  aaccttiivviittiieess,,  sscchhooooll  ggaarrddeennss,,  FFaarrmm  

ttoo  SScchhooooll  pprrooggrraammss,,  ootthheerr  sscchhooooll  ffooooddss  aanndd  nnuuttrriittiioonn--rreellaatteedd  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviicceess;;  

--TTeeaacchheess  mmeeddiiaa  lliitteerraaccyy  wwiitthh  aann  eemmpphhaassiiss  oonn  ffoooodd  aanndd  bbeevveerraaggee  mmaarrkkeettiinngg;;  

--  IInncclluuddeess  nnuuttrriittiioonn  eedduuccaattiioonn  ttrraaiinniinngg  ffoorr  tteeaacchheerrss  aanndd  ootthheerr  ssttaaffff..      

  

EEsssseennttiiaall  HHeeaalltthhyy  EEaattiinngg  TTooppiiccss  iinn  HHeeaalltthh  EEdduuccaattiioonn  

TThhee  hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm  oovveerr  tthhee  1122  yyeeaarrss  ooff  CCaatthhoolliicc  eedduuccaattiioonn  iinncclluuddeess  ssoommee  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ttooppiiccss  oonn  hheeaalltthhyy  eeaattiinngg::  

http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/CN2014-0130.pdf
http://professionalstandards.nal.usda.gov/
http://professionalstandards.nal.usda.gov/
http://www.fns.usda.gov/healthierschoolday/tools-schools-smart-snacks
https://www.healthiergeneration.org/take_action/schools/snacks_and_beverages/celebrations/
https://www.healthiergeneration.org/take_action/schools/snacks_and_beverages/celebrations/
http://healthymeals.nal.usda.gov/local-wellness-policy-resources/wellness-policy-elements/healthy-celebrations
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  RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  hheeaalltthhyy  eeaattiinngg  aanndd  ppeerrssoonnaall  hheeaalltthh  aanndd  ddiisseeaassee  pprreevveennttiioonn  

  FFoooodd  gguuiiddaannccee  ffrroomm  MMyyPPllaattee  

  RReeaaddiinngg  aanndd  uussiinngg  FFDDAA''ss  nnuuttrriittiioonn  ffaacctt  llaabbeellss  

  EEaattiinngg  aa  vvaarriieettyy  ooff  ffooooddss  eevveerryy  ddaayy  

  BBaallaanncciinngg  ffoooodd  iinnttaakkee  aanndd  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  

  EEaattiinngg  mmoorree  ffrruuiittss,,  vveeggeettaabblleess  aanndd  wwhhoollee  ggrraaiinn  pprroodduuccttss  

  CChhoooossiinngg  ffooooddss  tthhaatt  aarree  llooww  iinn  ffaatt,,  ssaattuurraatteedd  ffaatt,,  aanndd  cchhoolleesstteerrooll  aanndd  ddoo  nnoott  ccoonnttaaiinn  

ttrraannss  ffaatt  

  CChhoooossiinngg  ffooooddss  aanndd  bbeevveerraaggeess  wwiitthh  lliittttllee  aaddddeedd  ssuuggaarrss  

  EEaattiinngg  mmoorree  ccaallcciiuumm--rriicchh  ffooooddss  

  PPrreeppaarriinngg  hheeaalltthhyy  mmeeaallss  aanndd  ssnnaacckkss  

  RRiisskkss  ooff  uunnhheeaalltthhyy  wweeiigghhtt  ccoonnttrrooll  pprraaccttiicceess  

  AAcccceeppttiinngg  bbooddyy  ssiizzee  ddiiffffeerreenncceess  

  FFoooodd  ssaaffeettyy  

  IImmppoorrttaannccee  ooff  wwaatteerr  ccoonnssuummppttiioonn  

  IImmppoorrttaannccee  ooff  eeaattiinngg  bbrreeaakkffaasstt  

  MMaakkiinngg  hheeaalltthhyy  cchhooiicceess  wwhheenn  eeaattiinngg  aatt  rreessttaauurraannttss  

  EEaattiinngg  ddiissoorrddeerrss  

  TThhee  DDiieettaarryy  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  AAmmeerriiccaannss  

  RReedduucciinngg  ssooddiiuumm  iinnttaakkee  

  SSoocciiaall  iinnfflluueenncceess  oonn  hheeaalltthhyy  eeaattiinngg,,  iinncclluuddiinngg  mmeeddiiaa,,  ffaammiillyy,,  ppeeeerrss  aanndd  ccuullttuurree  

  HHooww  ttoo  ffiinndd  vvaalliidd  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  sseerrvviicceess  rreellaatteedd  ttoo  nnuuttrriittiioonn  aanndd  ddiieettaarryy  bbeehhaavviioorr  

  HHooww  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ppllaann  aanndd  ttrraacckk  pprrooggrreessss  ttoowwaarrdd  aacchhiieevviinngg  aa  ppeerrssoonnaall  ggooaall  ttoo  eeaatt  

hheeaalltthhffuullllyy  

  RReessiissttiinngg  ppeeeerr  pprreessssuurree  rreellaatteedd  ttoo  uunnhheeaalltthhyy  ddiieettaarryy  bbeehhaavviioorr  

  IInnfflluueenncciinngg,,  ssuuppppoorrttiinngg,,  oorr  aaddvvooccaattiinngg  ffoorr  ootthheerrss’’  hheeaalltthhyy  ddiieettaarryy  bbeehhaavviioorr    

  

FFoooodd  aanndd  BBeevveerraaggee  MMaarrkkeettiinngg  iinn  SScchhoooollss  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt’’ss  eennvviirroonnmmeenntt  eennssuurreess  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  ttoo  pprraaccttiiccee  hheeaalltthhyy  

eeaattiinngg  aanndd  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  bbeehhaavviioorrss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  wwhhiillee  mmiinniimmiizziinngg  ccoommmmeerrcciiaall  

ddiissttrraaccttiioonnss..    

AAnnyy  ffooooddss  aanndd  bbeevveerraaggeess  mmaarrkkeetteedd  oorr  pprroommootteedd  ttoo  ssttuuddeennttss  oonn  tthhee  sscchhooooll  ccaammppuuss**  dduurriinngg  tthhee  

sscchhooooll  ddaayy**  wwiillll  mmeeeett  oorr  eexxcceeeedd  tthhee  UUSSDDAA  SSmmaarrtt  SSnnaacckkss  iinn  SScchhooooll  nnuuttrriittiioonn  ssttaannddaarrddss..    

  

FFoooodd  aanndd  bbeevveerraaggee  mmaarrkkeettiinngg  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aaddvveerrttiissiinngg  aanndd  ootthheerr  pprroommoottiioonnss  iinn  sscchhoooollss..  

  

AAss  tthhee  sscchhooooll  nnuuttrriittiioonn  sseerrvviicceess//AAtthhlleettiiccss  DDeeppaarrttmmeenntt//PPTTAA//PPTTOO  rreevviieeww  eexxiissttiinngg  ccoonnttrraaccttss  aanndd  

ccoonnssiiddeerr  nneeww  ccoonnttrraaccttss,,  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  pprroodduucctt  ppuurrcchhaassiinngg  ((aanndd  rreeppllaacceemmeenntt))  ddeecciissiioonnss  sshhoouulldd  

rreefflleecctt  tthhee  aapppplliiccaabbllee  mmaarrkkeettiinngg  gguuiiddeelliinneess  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  wweellllnneessss  ppoolliiccyy..  

  

PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy  

CChhiillddrreenn  aanndd  aaddoolleesscceennttss  sshhoouulldd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  eevveerryy  ddaayy..  PPhhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  

dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  wwoouulldd  nnoott  bbee  wwiitthhhheelldd  aass  ppuunniisshhmmeenntt  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn..  TToo  tthhee  eexxtteenntt  

pprraaccttiiccaabbllee,,  tthhee  SScchhooooll  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  iittss  ggrroouunnddss  aanndd  ffaacciilliittiieess  aarree  ssaaffee  aanndd  tthhaatt  eeqquuiippmmeenntt  iiss  

aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  aaccttiivvee..  TThhee  SScchhooooll  ssaaffeettyy  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  ccoonndduucctt  nneecceessssaarryy  

iinnssppeeccttiioonnss  aanndd  rreeppaaiirrss..      

  

  

http://www.choosemyplate.gov/
https://www.choosemyplate.gov/dietary-guidelines
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PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  pprroovviiddee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn,,  uussiinngg  aann  aaggee--aapppprroopprriiaattee,,  

sseeqquueennttiiaall  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  nnaattiioonnaall  aanndd  ssttaattee  ssttaannddaarrddss  ffoorr  

pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn..    TThhee  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm  wwiillll  pprroommoottee  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  aa  pphhyyssiiccaallllyy  

aaccttiivvee  lliiffeessttyyllee  aanndd  wwiillll  hheellpp  ssttuuddeennttss  ddeevveelloopp  sskkiillllss  ttoo  eennggaaggee  iinn  lliiffeelloonngg  hheeaalltthhyy  hhaabbiittss,,  aass  wweellll  

aass  iinnccoorrppoorraattee  eesssseennttiiaall  hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn  ccoonncceeppttss,,  

AAllll  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn  ccllaasssseess..  

  

AAllll  eelleemmeennttaarryy  ssttuuddeennttss  aanndd  mmiiddddllee  sscchhooooll  ssttuuddeennttss  iinn  eeaacchh  ggrraaddee  wwiillll  rreecceeiivvee  pphhyyssiiccaall  

eedduuccaattiioonn  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..  AAllll  sseeccoonnddaarryy  ssttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  

eeqquuiivvaalleenntt  ooff  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  ooff  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn..      

  AAllll  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn  ccllaasssseess  iinn  aarree  ttaauugghhtt  bbyy  lliicceennsseedd  tteeaacchheerrss    
  WWaaiivveerrss,,  eexxeemmppttiioonnss,,  oorr  ssuubbssttiittuuttiioonnss  ffoorr  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn  ccllaasssseess  aarree  ((uussuuaallllyy))  nnoott  

ggrraanntteedd..    
  

EEsssseennttiiaall  PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy  TTooppiiccss  iinn  HHeeaalltthh  EEdduuccaattiioonn  

HHeeaalltthh  eedduuccaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  iinn  aallll  ggrraaddeess  ((eelleemmeennttaarryy))  aanndd  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  ssttuuddeennttss  ttaakkee  aanndd  

ppaassss  aatt  lleeaasstt  oonnee  hheeaalltthh--rreellaatteedd  eedduuccaattiioonn  ccoouurrssee..  TThhee  sscchhooooll  wwiillll  iinncclluuddee  iinn  tthhee  hheeaalltthh  

eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm  ssoommee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttooppiiccss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  sscchhooooll::  

  TThhee  pphhyyssiiccaall,,  ppssyycchhoollooggiiccaall,,  oorr  ssoocciiaall  bbeenneeffiittss  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  

  HHooww  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  hheeaalltthhyy  wweeiigghhtt  

  HHooww  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  aaccaaddeemmiicc  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss  

  HHooww  aann  iinnaaccttiivvee  lliiffeessttyyllee  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  cchhrroonniicc  ddiisseeaassee  

  HHeeaalltthh--rreellaatteedd  ffiittnneessss,,  tthhaatt  iiss,,  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  eenndduurraannccee,,  mmuussccuullaarr  eenndduurraannccee,,  mmuussccuullaarr  

ssttrreennggtthh,,  fflleexxiibbiilliittyy,,  aanndd  bbooddyy  ccoommppoossiittiioonn  

  DDiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy,,  eexxeerrcciissee  aanndd  ffiittnneessss  

  PPhhaasseess  ooff  aann  eexxeerrcciissee  sseessssiioonn,,  tthhaatt  iiss,,  wwaarrmm  uupp,,  wwoorrkkoouutt  aanndd  ccooooll  ddoowwnn  

  OOvveerrccoommiinngg  bbaarrrriieerrss  ttoo  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  

  DDeeccrreeaassiinngg  sseeddeennttaarryy  aaccttiivviittiieess,,  ssuucchh  aass  TTVV  wwaattcchhiinngg  

  OOppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  

  PPrreevveennttiinngg  iinnjjuurryy  dduurriinngg  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  

  WWeeaatthheerr--rreellaatteedd  ssaaffeettyy,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  aavvooiiddiinngg  hheeaatt  ssttrrookkee,,  hhyyppootthheerrmmiiaa  aanndd  ssuunnbbuurrnn  wwhhiillee  

bbeeiinngg  pphhyyssiiccaallllyy  aaccttiivvee  

  HHooww  mmuucchh  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  iiss  eennoouugghh,,  tthhaatt  iiss,,  ddeetteerrmmiinniinngg  ffrreeqquueennccyy,,  iinntteennssiittyy,,  ttiimmee  aanndd  

ttyyppee  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  

  DDeevveellooppiinngg  aann  iinnddiivviidduuaalliizzeedd  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  aanndd  ffiittnneessss  ppllaann  

  MMoonniittoorriinngg  pprrooggrreessss  ttoowwaarrdd  rreeaacchhiinngg  ggooaallss  iinn  aann  iinnddiivviidduuaalliizzeedd  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  ppllaann  

  DDaannggeerrss  ooff  uussiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee--eennhhaanncciinngg  ddrruuggss,,  ssuucchh  aass  sstteerrooiiddss  

  SSoocciiaall  iinnfflluueenncceess  oonn  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy,,  iinncclluuddiinngg  mmeeddiiaa,,  ffaammiillyy,,  ppeeeerrss  aanndd  ccuullttuurree  

  HHooww  ttoo  ffiinndd  vvaalliidd  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  sseerrvviicceess  rreellaatteedd  ttoo  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  aanndd  ffiittnneessss  

  HHooww  ttoo  iinnfflluueennccee,,  ssuuppppoorrtt,,  oorr  aaddvvooccaattee  ffoorr  ootthheerrss  ttoo  eennggaaggee  iinn  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  

  HHooww  ttoo  rreessiisstt  ppeeeerr  pprreessssuurree  tthhaatt  ddiissccoouurraaggeess  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy..  

  

  

RReecceessss  ((EElleemmeennttaarryy))  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  ooffffeerrss  aatt  lleeaasstt  2200  mmiinnuutteess  ooff  rreecceessss  oonn  aallll  ddaayyss  dduurriinngg  

tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..  IIff  rreecceessss  iiss  ooffffeerreedd  bbeeffoorree  lluunncchh,,  sscchhoooollss  wwiillll  hhaavvee  aapppprroopprriiaattee  hhaanndd--wwaasshhiinngg  
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ffaacciilliittiieess  aanndd//oorr  hhaanndd--ssaanniittiizziinngg  mmeecchhaanniissmmss..  OOuuttddoooorr  rreecceessss  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  wwhheenn  wweeaatthheerr  iiss  

ffeeaassiibbllee  ffoorr  oouuttddoooorr  ppllaayy..    

IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  sscchhooooll  oorr  ddiissttrriicctt  mmuusstt  ccoonndduucctt  iinnddoooorr  rreecceessss,,  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttaaffff  wwiillll  ffoollllooww  

tthhee  iinnddoooorr  rreecceessss  gguuiiddeelliinneess  tthhaatt  pprroommoottee  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  ffoorr  ssttuuddeennttss,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  

pprraaccttiiccaabbllee..    

  

CCllaassssrroooomm  PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy  BBrreeaakkss  ((EElleemmeennttaarryy  aanndd  SSeeccoonnddaarryy))  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  ssttuuddeennttss  aarree  mmoorree  aatttteennttiivvee  aanndd  rreeaaddyy  ttoo  lleeaarrnn  iiff  pprroovviiddeedd  

wwiitthh  ppeerriiooddiicc  bbrreeaakkss  wwhheenn  tthheeyy  ccaann  bbee  pphhyyssiiccaallllyy  aaccttiivvee  oorr  ssttrreettcchh..    

RReessoouurrcceess  aanndd  iiddeeaass  aarree  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  UUSSDDAA  aanndd  tthhee  AAlllliiaannccee  ffoorr  aa  HHeeaalltthhiieerr  GGeenneerraattiioonn..      

TTeeaacchheerrss  wwiillll  sseerrvvee  aass  rroollee  mmooddeellss  bbyy  bbeeiinngg  pphhyyssiiccaallllyy  aaccttiivvee  aalloonnggssiiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhheenneevveerr  

ffeeaassiibbllee..    

  

BBeeffoorree  aanndd  AAfftteerr  SScchhooooll  AAccttiivviittiieess  --  AAccttiivvee  TTrraannssppoorrtt  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  ssuuppppoorrtt  aaccttiivvee  ttrraannssppoorrtt  ttoo  aanndd  ffrroomm  sscchhooooll,,  ssuucchh  aass  wwaallkkiinngg  oorr  bbiikkiinngg..    

  

SSttaaffff  WWeellllnneessss  aanndd  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  

TThhee  LLWWCC  wwiillll  ffooccuuss  oonn  ssttaaffff  wweellllnneessss  iissssuueess,,  iiddeennttiiffyy    aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  wweellllnneessss  rreessoouurrcceess      OOuurr    

sscchhooooll  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  ssttrraatteeggiieess  ttoo  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  iinn  aaccttiivveellyy  pprroommoottiinngg  aanndd  mmooddeelliinngg  hheeaalltthhyy  

eeaattiinngg  aanndd  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  bbeehhaavviioorrss,,  iinncclluuddiinngg  PPrrooffeessssiioonnaall  LLeeaarrnniinngg    
  

CCoommmmuunniittyy  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn  aanndd  FFaammiillyy  EEnnggaaggeemmeenntt  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  pprroommoottee  ttoo  ppaarreennttss//ccaarreeggiivveerrss,,  ffaammiilliieess,,  aanndd  tthhee  ggeenneerraall  ccoommmmuunniittyy  

tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  aanndd  aapppprrooaacchheess  ffoorr  hheeaalltthhyy  eeaattiinngg  aanndd  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sscchhooooll  

yyeeaarr..  FFaammiilliieess  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmeedd  aanndd  iinnvviitteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittiieess  aanndd  wwiillll  

rreecceeiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  hheeaalltthh  pprroommoottiioonn  eeffffoorrttss..    SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  wwiillll  uussee  eelleeccttrroonniicc  

mmeecchhaanniissmmss  ((ee..gg..,,  eemmaaiill  oorr  ddiissppllaayyiinngg  nnoottiicceess  oonn  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  wweebbssiittee)),,  aass  wweellll  aass  nnoonn--

eelleeccttrroonniicc  mmeecchhaanniissmmss,,  ((ee..gg..,,  nneewwsslleetttteerrss,,  pprreesseennttaattiioonnss  ttoo  ppaarreennttss  oorr  sseennddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  

hhoommee  ttoo  ppaarreennttss)),,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  ffaammiilliieess  aarree  aaccttiivveellyy  nnoottiiffiieedd  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  

iinn  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittiieess  aanndd  rreecceeiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  hheeaalltthh  pprroommoottiioonn  eeffffoorrttss..      

  

CCLLAASSSSRROOOOMM  VVIISSIITTAATTIIOONN  

  
AAnn  iinnvviittaattiioonn  iiss  eexxtteennddeedd  ttoo  ppaarreennttss  ttoo  vviissiitt  tthhee  ccllaassssrroooommss  ooff  yyoouurr  cchhiillddrreenn..    HHoowweevveerr,,  oouutt  ooff  

ccoouurrtteessyy,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  tteeaacchheerr  iinn  aaddvvaannccee  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheerree  aarree  nnoo  pprroobblleemmss  oorr  

ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  tthhee  ttiimmee  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  vviissiitt..    VViissiittoorrss  mmaayy  bbrriinngg  yyoouunnggeerr  cchhiillddrreenn  aalloonngg,,  bbuutt  

pplleeaassee  rreemmeemmbbeerr  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  kkeeeeppiinngg  tthheemm  qquuiieett  ssoo  aass  ttoo  nnoott  iinntteerrrruupptt  tthhee  ccllaassssrroooomm  

ssiittuuaattiioonn..    CChhiillddrreenn  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  mmoovvee  aabboouutt  iinn  tthhee  hhaallllss  oorr  ccllaassssrroooommss  uunnaatttteennddeedd..  

  

OOnnee  ooff  tthhee  ggooaallss  wwee  ssttrriivvee  ttoowwaarrdd  iiss  ttoo  rruunn  oouurr  ccllaasssseess  wwiitthhoouutt  uunndduuee  iinntteerrrruuppttiioonn..    IIff  yyoouu  hhaavvee  

aa  mmeessssaaggee  oorr  iitteemm  ffoorr  yyoouurr  cchhiilldd,,  pplleeaassee  bbrriinngg  iitt  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ccaarree  ooff  bbyy  

ooffffiiccee  ppeerrssoonnnneell..    MMeessssaaggeess  wwiillll  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  ccllaassssrroooommss  ½½  hhoouurr  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  

sscchhooooll  ddaayy..    PPlleeaassee  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  wwee  aarree  aass  bbuussyy  hheerree  iinn  tthhee  ooffffiiccee  aass  tthheeyy  aarree  iinn  tthhee  

ccllaassssrroooommss  aanndd  wwee  mmaakkee  eevveerryy  eeffffoorrtt  ttoo  ggiivvee  mmeessssaaggeess  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..    FFaammiillyy  mmeemmbbeerrss  

aarree  aasskkeedd  nnoott  ttoo  ggoo  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ccllaassssrroooomm  aass  tteeaacchhiinngg  iinn  pprrooggrreessss  mmaayy  bbee  ddiissrruupptteedd..  

CCHHIILLDD  CCUUSSTTOODDYY  

  

http://healthymeals.nal.usda.gov/resource-library/physical-activity-school-aged-children/activities-and-tools
https://www.healthiergeneration.org/take_action/schools/physical_activity/physical_activities/
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WWhheenneevveerr  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  aa  ffaammiillyy  cchhaannggeess,,  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  wwiisshh  ttoo  rreemmaaiinn  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  

nneeeeddss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  sseeppaarraattiioonn  oorr  ddiivvoorrccee  ooccccuurrss,,  tthhee  

pprriinncciippaall  sshhoouulldd  bbee  nnoottiiffiieedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..    EEvveerryy  eeffffoorrtt  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  

wwhhaatteevveerr  mmaannnneerr  iiss  aapppprroopprriiaattee..    PPaarreenntt  ccoonnffeerreenncceess  ccaann  bbee  sscchheedduulleedd  sseeppaarraatteellyy,,  aanndd  ccooppiieess  

ooff  nneewwsslleetttteerrss,,  rreeppoorrtt  ccaarrddss,,  eettcc..,,  ccaann  bbee  iissssuueedd  ttoo  bbootthh  ppaarreennttss  ffoolllloowwiinngg  aa  rreeqquueesstt  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  

tthhee  pprriinncciippaall..    TThhee  sscchhooooll  aassssuummeess  tthhaatt  aallll  ppaarreennttss  hhaavvee  aallll  tthhee  rriigghhttss  aanndd  pprriivviilleeggeess  ooff  ccuussttooddiiaall  

ppaarreennttss  uunnlleessss  pprreesseenntteedd  wwiitthh  aa  cceerrttiiffiieedd  ccooppyy  ooff  aa  ccoouurrtt  oorrddeerr  oorr  aa  ddeeccrreeee  lliimmiittiinngg  tthhoossee  rriigghhttss..    

TThhee  sscchhooooll  hhaavvee  eevveerryy  rriigghhtt  ttoo  rreeqquueessttss  aa  ccooppyy  ooff  lleeggaall  ccuussttooddyy  ddooccuummeennttss  wwhhiicchh  iinnddiiccaattee  tthhee  

lleeggaall  rriigghhttss,,  pprriivviilleeggeess  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  ccuussttooddiiaall  aanndd  nnoonnccuussttooddiiaall  ppaarreennttss..  

  

FFIIEELLDD  TTRRIIPPSS  &&  PPEERRMMIISSSSIIOONN  SSLLIIPPSS  

  
EEdduuccaattiioonnaall  ffiieelldd  ttrriippss  aanndd  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aarree  ppllaannnneedd  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  ffoorr  

ssttuuddeennttss..    PPaarreennttss  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  iinn  wwrriittiinngg  ooff  eeaacchh  ffiieelldd  ttrriipp  ((ddeessttiinnaattiioonn,,  ddaattee  aanndd  ttiimmee  ooff  

ddeeppaarrttuurree  aanndd  rreettuurrnn,,  ddeessiiggnnaatteedd  ssuuppeerrvviissoorr  ooff  aaccttiivviittyy,,  mmeetthhoodd  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  ccoosstt))  aanndd  

wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee,,  bbyy  ssiiggnnaattuurree,,  eeaacchh  ffiieelldd  ttrriipp..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  ddoo  nnoott  rreettuurrnn  sslliippss  

wwiillll  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  ffiieelldd  ttrriipp..  

  

TTRREEAATTSS  AANNDD  PPAARRTTIIEESS  

  
SSttuuddeennttss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  bbiirrtthhddaayy  oorr  ootthheerr  ttrreeaattss  sshhoouulldd  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  

tteeaacchheerr..    IInnvviittaattiioonnss  ffoorr  hhoommee  bbiirrtthhddaayy  ppaarrttiieess  mmuusstt  nnoott  bbee  ppaasssseedd  oouutt  aatt  sscchhooooll  uunnlleessss  AALLLL  

ssttuuddeennttss  ((oorr  aallll  bbooyyss  oorr  aallll  ggiirrllss))  aarree  iinncclluuddeedd..    CCllaassssrroooomm  ppaarrttiieess  wwiillll  bbee  hheelldd  ffoorr  HHaalllloowweeeenn,,  

CChhrriissttmmaass  aanndd  VVaalleennttiinnee’’ss  DDaayy  ffoorr  GGrraaddeess  KK--88..    IIff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  bbrriinnggiinngg  vvaalleennttiinneess  ttoo  sscchhooooll  ffoorr  

tthhee  VVaalleennttiinnee’’ss  DDaayy  ppaarrttyy,,  vvaalleennttiinneess  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  AALLLL  ssttuuddeennttss  iinn  hhiiss//hheerr  ccllaassss..    

RRoooomm  PPaarreennttss  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  ppllaann  tthhee  ppaarrttiieess  wwiitthh  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerrss..  SSoommee  

ccllaassssrroooommss  aarree  ppeeaannuutt//nnuutt  ffrreeee..  IIff  tthhiiss  ppeerrttaaiinnss  ttoo  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  ccllaassssrroooomm,,  aa  lleetttteerr  wwiillll  bbee  sseenntt  

hhoommee  wwiitthh  tthheemm..    

  

OOUUTTSSIIDDEE  FFOOOODD//TTRREEAATTSS  

  

MMaannyy  cchhiillddrreenn  aarree  aalllleerrggiicc  ttoo  ffooooddss,,  aanndd  ppeeaannuuttss  aanndd  ootthheerr  nnuuttss  aarree  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  

aanndd  mmoosstt  sseerriioouuss  ooffffeennddeerrss..    TThheerree  aarree  aa  ffeeww  cchhiillddrreenn  iinn  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  

wwhhoo  ddeemmoonnssttrraattee  aa  mmooddeerraattee  ttoo  sseevveerree  rreeaaccttiioonn  ttoo  nnuuttss..    AAllll  tteeaacchheerrss  wwiillll  bbee  eedduuccaatteedd  

aabboouutt  tthhee  rriisskk  ooff  ffoooodd  aalllleerrggiieess..  

PPrreevveennttiioonn::    AAvvooiidd  tthhee  ttrriiggggeerrss..    OObbvviioouussllyy  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  cchhiillddrreenn  wwiitthh  aa  ffoooodd  aalllleerrggyy  

kknnooww  nnoott  ttoo  hhaavvee  nnuuttss  aarroouunndd..    CCoonnssiiddeerraattee  ccllaassssmmaatteess  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss  wwiillll  nnoott  bbrriinngg  

nnuuttss,,  ppeeaannuutt  bbuutttteerr,,  oorr  ffooooddss  ccoonnttaaiinniinngg  nnuuttss  iinnttoo  tthhee  ccllaassssrroooomm..    IIff  aa  cchhiilldd  mmuusstt  bbrriinngg  

ffooooddss  ccoonnttaaiinniinngg  nnuuttss  iinnttoo  tthhee  ccllaassssrroooomm,,  bbee  ssuurree  tthhee  ffooooddss  aarree  aaddeeqquuaatteellyy  llaabbeelleedd..    

CChhiillddrreenn  wwiitthh  ffoooodd  aalllleerrggiieess  ggeenneerraallllyy  kknnooww  wwhhiicchh  ffooooddss  ttoo  aavvooiidd..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  

sshhaarriinngg  ooff  ffooooddss  aanndd  tthhee  iinnaaddvveerrtteenntt  mmiixxiinngg  ooff  ffooooddss  bbeettwweeeenn  cchhiillddrreenn  iinn  sscchhooooll  iiss  vveerryy  

ccoommmmoonn..    AAllssoo,,  ssoommee  cchhiillddrreenn  ccaann  hhaavvee  aa  lliiffee--tthhrreeaatteenniinngg  rreeaaccttiioonn  ttoo  jjuusstt  aa  ffrraaccttiioonn  ooff  aa  

ppeeaannuutt..    PPlleeaassee  bbee  eessppeecciiaallllyy  ccoonnsscciioouuss  ooff  aavvooiiddiinngg  ccllaassssrroooomm  ttrreeaattss  ccoonnttaaiinniinngg  nnuuttss  oorr  

nnuutt  pprroodduuccttss..    FFoorr  aannyy  qquueessttiioonnss  yyoouu  ccaann  ffeeeell  ffrreeee  ttoo  ccaallll  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee  oorr  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  

ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr  pprriioorr  ttoo  sseennddiinngg  ttrreeaattss  ttoo  sshhaarree  wwiitthh  ootthheerrss..      
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SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  HHoott  LLuunncchh  PPrrooggrraamm  iiss  nnooww  ppeeaannuutt//nnuutt  ffrreeee..  

  

PPLLAAYYGGRROOUUNNDD  EEQQUUIIPPMMEENNTT  

  
IItteemmss  ffrroomm  hhoommee  ((bbaallllss,,  sskkaatteebbooaarrddss,,  sslleeddss,,  eettcc..))  aarree  nnoott  aalllloowweedd  oonn  tthhee  ppllaayyggrroouunndd..    

PPllaayyggrroouunndd  iitteemmss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  ssuuppeerrvviisseedd  ppllaayy..  

PPaaggeerrss,,  cceellll  pphhoonneess,,  aanndd  aannyy  ootthheerr  eelleeccttrroonniicc  eeqquuiippmmeenntt  aarree  nnoott  aalllloowweedd..  

  

BBIICCYYCCLLEESS  

  
TThhee  sscchhooooll  pprroovviiddeess  aa  bbiikkee  rraacckk  bbuutt  aacccceeppttss  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  bbiikkeess  ppaarrkkeedd  oonn  tthhee  sscchhooooll  

ggrroouunnddss..    TThhee  bbiikkeess  wwiillll  bbee  uusseedd  oonnllyy  ffoorr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aanndd  ffrroomm  sscchhooooll,,  nnoott  dduurriinngg  tthhee  

sscchhooooll  ddaayy..    SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  wwaallkk  tthheeiirr  bbiikkeess  tthhrroouugghh  tthhee  ccrroosssswwaallkk..  

  

PPOOLLIICCYY  RREEGGAARRDDIINNGG  PPUUBBLLIICC  DDIISSPPLLAAYY  OOFF  AAFFFFEECCTTIIOONN  

  
PPuubblliicc  DDiissppllaayy  ooff  AAffffeeccttiioonn  ((PPDDAA))  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  iinn  sscchhooooll  oorr  oonn  sscchhooooll  ggrroouunnddss..    TThhee  

ssuubbjjeecctt  ooff  bboouunnddaarriieess  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  eeaacchh  ccllaassssrroooomm  bbyy  tthhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr..    BBeeccaauussee  

ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ddeevveellooppmmeennttaall  ssttaaggeess  aanndd  aaggeess  ooff  oouurr  cchhiillddrreenn,,  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  

aanndd  ddeeaalltt  wwiitthh  iinnddiivviidduuaallllyy..    PPaarreennttss  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  uunnaacccceeppttaabbllee  bbeehhaavviioorr  bbyy  tthhee  pprriinncciippaall..  

((aapppprroovveedd  11//1100//0066  bbyy  tthhee  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  BBooaarrdd))  

  

SSTTUUDDEENNTT  RREECCOORRDDSS  

  
PPEERRMMAANNEENNTT  RREECCOORRDD//CCUUMMUULLAATTIIVVEE  FFOOLLDDEERR  

  
EEaacchh  ssttuuddeenntt  aatttteennddiinngg  SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll  hhaass  aa  ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrdd  ccaarrdd  aanndd  aa  ccuummuullaattiivvee  ffoollddeerr,,  

wwhhiicchh  aarree  kkeepptt  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee..    TThhee  ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrdd  ccaarrdd  iiss  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  

rreeppoorrtt  ccaarrdd  ggrraaddeess  aanndd  ssttaannddaarrddiizzeedd  tteesstt  ssccoorreess  aa  ssttuuddeenntt  rreecceeiivveess  tthhrroouugghhoouutt  hhiiss//hheerr  

eennrroollllmmeenntt  aatt  SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll..    IInn  aaddddiittiioonn,,  ppeerrttiinneenntt  aaccaaddeemmiicc  rreeccoorrddss,,  hheeaalltthh  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

ssppeecciiaall  rreeppoorrttss//tteessttiinngg  ssuummmmaarriieess  aanndd  ppeerrttiinneenntt  ccoorrrreessppoonnddeennccee  aarree  kkeepptt  iinn  tthhee  ccuummuullaattiivvee  

ffoollddeerr..    UUppoonn  rreeqquueesstt,,  ppaarreennttss  mmaayy  vviieeww  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  ffoollddeerr  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  

tthhee  pprriinncciippaall..  

  

IInnffoorrmmaattiioonn  mmaayy  nnoott  bbee  rreelleeaasseedd  ffrroomm  tthhee  ccuummuullaattiivvee  ffoollddeerr  wwiitthhoouutt  tthhee  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  aa  

ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann..    IIff  aa  ssttuuddeenntt  ttrraannssffeerrss  ttoo  aannootthheerr  sscchhooooll,,  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ccuummuullaattiivvee  ffoollddeerr  iiss  

sseenntt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  nneeww  sscchhooooll  ffoolllloowwiinngg  rreecceeiipptt  ooff  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  nneeww  sscchhooooll,,  

ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann..    CCooppiieess  ooff  tthhee  ccuummuullaattiivvee  ffoollddeerrss  aarree  nnoott  rreelleeaasseedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  

aannyyoonnee  ootthheerr  tthhaann  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss..    TThhee  ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrdd  rreemmaaiinnss  aatt  SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll..  
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EEMMEERRGGEENNCCYY  CCAARRDDSS  

  
EEaacchh  ssttuuddeenntt  MMUUSSTT  hhaavvee  aann  eemmeerrggeennccyy  ccaarrdd  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee..    TThheessee  ccaarrddss  mmuusstt  bbee  

ccoommpplleetteedd  aanndd  rreettuurrnneedd  aatt  rreeggiissttrraattiioonn..    PPlleeaassee  iinnffoorrmm  tthhee  ooffffiiccee  iiff  yyoouurr  hhoommee  oorr  wwoorrkk  

tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  oorr  aannyy  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ccaarrdd  iiss  cchhaannggeedd..  

  

CCUURRRRIICCUULLUUMM  
  
TThhee  pprrooggrraamm  ooff  ssttuuddiieess  iimmpplleemmeenntteedd  aatt  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  iiss  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  SSttaattee  

aanndd  DDiioocceessaann  GGuuiiddeelliinneess..    EEaacchh  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr  wwiillll  ccoovveerr  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoonntteenntt,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  tthheessee  gguuiiddeelliinneess,,  wwiitthhiinn  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  ggrraaddee  lleevveell..    AAlllloowwaanncceess  aarree  mmaaddee  ffoorr  ssttuuddeennttss  

wwhhoo  aarree  aacccceelleerraatteedd  oorr  eexxppeerriieenncciinngg  ddiiffffiiccuullttyy..    FFoorrmmaall  aanndd  iinnffoorrmmaall  eevvaalluuaattiioonnss  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  

tthhee  ffoorrmm  ooff  pprree--  oorr  ppoosstt--tteessttiinngg,,  uussiinngg  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ttoooollss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  tteexxttbbooookk  ppuubblliisshhiinngg  

ccoommppaannyy  ttoo  ddooccuummeenntt  ssuucccceessssffuull  mmaasstteerryy  ooff  tthhee  ccoonntteenntt..    WWee  wwiillll  aallssoo  bbee  uussiinngg  tthhee  DDIIBBEELLSS  

tteessttiinngg  ttoo  hheellpp  ddeetteerrmmiinnee  ppllaacceemmeenntt  ffoorr  TTiittllee  II  rreeaaddiinngg  aanndd  mmaatthh  aanndd  ttoo  aassssiisstt  tthhee  tteeaacchheerrss  iinn  

ppllaannnniinngg  aapppprroopprriiaattee  lleessssoonnss..  

  

TThhee  ccuurrrriiccuulluumm  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssuubbjjeecctt  aarreeaass::  

    AArrtt  

  CCoommppuutteerr  TTeecchhnnoollooggyy    

  LLaanngguuaaggee  AArrttss  

  EEnngglliisshh  

  HHaannddwwrriittiinngg  

  RReeaaddiinngg  

  SSppeelllliinngg  

  LLiibbrraarryy  SSkkiillllss  

  MMaatthheemmaattiiccss  

  MMuussiicc  ((VVooccaall  oorr  BBaanndd))  

  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  

  RReelliiggiioonn  

  SScciieennccee  aanndd  HHeeaalltthh  

  SSoocciiaall  SSttuuddiieess  

  

SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll  mmaaiinnttaaiinnss  aa  tteexxttbbooookk  aaddooppttiioonn  sscchheedduullee  wwhheerree  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  aarreeaa  iiss  rreevviieewweedd,,  

aanndd  mmaatteerriiaallss  ppuurrcchhaasseedd//uuppddaatteedd  eevveerryy  55--77  yyeeaarrss..  

  

EEXXTTRRAA--CCUURRRRIICCUULLAARR  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

  
SStt..  JJoohhnn  ooffffeerrss  tteeaamm  ssppoorrttss  iinn  bbooyyss’’  bbaasskkeettbbaallll  aanndd  ggiirrllss’’  vvoolllleeyybbaallll  aanndd  bbaasskkeettbbaallll..    AAnnyy  ssttuuddeenntt  

ggrraaddeess  44--88  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy..    IIff  yyoouu  aatttteenndd  

tthhee  ppuubblliicc  sscchhooooll  oorr  aarree  hhoommee  sscchhoooolleedd  tthhee  ssaammee  rruulleess  aappppllyy  aass  tthhoossee  tthhaatt  aatttteenndd  SStt..  JJoohhnn  tthhee  

BBaappttiisstt  SScchhooooll..    IIff  yyoouu  ppllaayy  tthhee  ssaammee  ssppoorrtt  aatt  tthhee  ppuubblliicc  sscchhooooll  yyoouu  ccaannnnoott  ppllaayy  ffoorr  SStt..  JJoohhnn  tthhee  

BBaappttiisstt..  

SSttuuddeennttss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aatt  tthhee  ppuubblliicc  sscchhooooll  OONNLLYY  iinn  tthhoossee  ssppoorrttss  tthhaatt  SStt..  JJoohhnn  

ddooeess  nnoott  ooffffeerr  ((ffoooottbbaallll,,  wwrreessttlliinngg,,  ccrroossss  ccoouunnttrryy  aanndd  ttrraacckk))..      
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              AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  RRuullee  1144,,  nnoo  ssttuuddeenntt  iinn  ggrraaddeess  sseevveenn  oorr  eeiigghhtt  

ppaarrttiicciippaatteess  iinn  iinntteerrsscchhoollaassttiicc  aatthhlleettiicc  ccoonntteessttss  bbeettwweeeenn  sscchhoooollss  wwiitthhiinn  aa  sscchhooooll  ssyysstteemm  oorr  

bbeettwweeeenn  sscchhooooll  ssyysstteemmss  wwhhiicchh  eexxcceeeedd  ssiixx  ggaammeess  iinn  ffoooottbbaallll,,  ffoouurrtteeeenn  mmaattcchheess  iinn  vvoolllleeyybbaallll,,  

ttwweellvvee  ggaammeess  iinn  bbaasskkeettbbaallll,,  eeiigghhtt  mmeeeettss  iinn  wwrreessttlliinngg,,  eeiigghhtt  mmeeeettss  iinn  ttrraacckk  aanndd  ffiieelldd,,  aanndd  eeiigghhtt  

ccoonntteessttss  iinn  aallll  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..    CCoonntteesstt  lliimmiittss  sshhaallll  bbee  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ccoonntteessttss  

ppllaayyeedd..    EEaacchh  ggaammee,,  mmaattcchh,,  oorr  mmeeeett  ppllaayyeedd  iinn  aa  ttoouurrnnaammeenntt  sseettttiinngg  sshhaallll  ccoouunntt  aass  oonnee  ooff  tthhee  

ccoonntteessttss  ppeerrmmiitttteedd  wwiitthhiinn  tthheessee  ccoonntteesstt  lliimmiittss..  PPuuppiillss  iinn  KKiinnddeerrggaarrtteenn  tthhrroouugghh  ssiixxtthh  ggrraaddee  ddoo  nnoott  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannyy  kkiinnddss  ooff  aatthhlleettiicc  ccoonntteessttss  bbeettwweeeenn  sscchhoooollss  wwiitthhiinn  aa  sscchhooooll  ssyysstteemm  oorr  bbeettwweeeenn  

sscchhooooll  ssyysstteemmss  eexxcceepptt  tthhaatt  nnoonnppuubblliicc  eelleemmeennttaarryy  sscchhoooollss  hhaavviinngg  sseevveenntthh  aanndd  eeiigghhtthh  ggrraaddee  

aatthhlleettiiccss  mmaayy  iinncclluuddee  ssiixxtthh  ggrraaddee  bbooyyss  oorr  ggiirrllss  wwhheenn  ccoommbbiinneedd  eennrroollllmmeenntt  ffoorr  sseevveenntthh  aanndd  

eeiigghhtthh  ggrraaddee  bbeeccoommeess  ffeewweerr  tthhaann  1122  bbooyyss  oorr  1122  ggiirrllss  aanndd  iiff  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  hhaass  aa  

ppoolliiccyy  rreegguullaattiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorr  ssiixxtthh  ggrraaddeerrss..    AAnnnnuuaall  ffiieelldd  oorr  ppllaayy  ddaayyss  aarree  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  

tthhiiss  rreegguullaattiioonn..  

  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  aabbsseenntt  ffrroomm  sscchhooooll  bbeeccaauussee  ooff  iillllnneessss  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

aafftteerr--sscchhooooll  oorr  eevveenniinngg  aaccttiivviittiieess  ((ii..ee..  bbaallll  ggaammeess,,  mmuussiiccaall  pprrooggrraammss,,  ffuunn  nniigghhttss,,  eettcc..))..  

  

EExxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aallssoo  iinncclluuddee  SSttuuddeenntt  CCoouunncciill,,  CCaarrddiinnaall  CClluubb,,  aannyy  cclluubbss  oorr  ffuunn  nniigghhtt  

aaccttiivviittiieess,,  eettcc..  

  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  mmuusstt  aaddhheerree  ttoo  aaccaaddeemmiicc  

gguuiiddeelliinneess  bbyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  ppaassssiinngg  ggrraaddeess  ((7700%%  oorr  aabboovvee))  iinn  aallll  ssuubbjjeeccttss  aanndd  ttuurrnniinngg  iinn  aallll  

aassssiiggnnmmeennttss  oonn  ttiimmee..    TThhee  SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll  BBooaarrdd  hhaass  sseett  ffoorrtthh  ssppeecciiffiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aass  aann  AAccaaddeemmiicc  PPrroobbaattiioonn  PPoolliiccyy..    TThhee  ggooaallss  ooff  tthhiiss  

ppoolliiccyy  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

    

  TToo  kkeeeepp  aaccaaddeemmiicc  ssttaannddaarrddss  hhiigghh;;  

  TToo  eennssuurree  ssuucccceessss  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt;;  

  TToo  aaffffoorrdd  iinnddiivviidduuaall  aatttteennttiioonn  aass  nneeeeddeedd;;  

  TToo  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt;;  

  TToo  eemmpphhaassiizzee  ccoonncceennttrraattiioonn  oonn  aaccaaddeemmiiccss  aass  aa  pprriioorriittyy;;    

  TToo  pprreeppaarree  ffoorr  hhiigghh  sscchhooooll;;  

  TToo  rreeiinnffoorrccee  aapppprroopprriiaattee  ssttuuddyy  sskkiillllss;;  

  TToo  ccrreeaattee  ssttuuddeenntt  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  hhiiss//hheerr  wwoorrkk;;  

  TToo  aassssiisstt  iinn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  ppaarreennttss;;  

  TToo  pprroommoottee  sseellff--eesstteeeemm  aass  aacchhiieevveemmeenntt  iiss  eennhhaanncceedd..  

  TToo  rreeiinnffoorrccee  tthhaatt  wwee  aarree  SSttuuddeenntt  ––  AAtthhlleetteess,,  wwiitthh  tthhee  pprriimmaarryy  ffooccuuss  bbeeiinngg  

tthhaatt  tthheeyy  aarree  ssttuuddeennttss  ffiirrsstt..  

  

AAccaaddeemmiicc  PPrroobbaattiioonn  PPoolliiccyy::  

IInn  oorrddeerr  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aatthhlleettiicc  eevveennttss  aanndd  ootthheerr  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  ssttuuddeennttss  iinn  

GGrraaddeess  55--88  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  aatt  lleeaasstt  aa  7700%%  ggrraaddee  aavveerraaggee  ((ppaassssiinngg))  iinn  aallll  ssuubbjjeeccttss..    

SSttuuddeennttss  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  ppaassssiinngg  ggrraaddeess  iinn  aallll  ssuubbjjeeccttss  aatt  aa  mmiidd--qquuaarrtteerr  oorr  eenndd--ooff--

qquuaarrtteerr  mmaarrkk  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  oonn  pprroobbaattiioonn  ffoorr  tthhee  nneexxtt  44½½  wweeeekkss  aanndd  wwiillll  bbee  iinneelliiggiibbllee  ttoo  

ccoommppeettee//ppeerrffoorrmm  iinn  hhiiss//hheerr  rreessppeeccttiivvee  aaccttiivviittyy..    PPaarreennttss  aanndd  ccooaacchheess//aaddvviissoorrss  wwiillll  bbee  

nnoottiiffiieedd  ooff  tthhiiss  aaccttiioonn..    SSttuuddeennttss  oonn  pprroobbaattiioonn  aarree  ssttiillll  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aatttteenndd  pprraaccttiicceess  

aanndd  rreehheeaarrssaallss..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreessttrriiccttiioonn  ffrroomm  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ssppoorrttss//eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  
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aaccttiivviittiieess,,  eeaacchh  ssttuuddeenntt  oonn  pprroobbaattiioonn  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  aa  ssppeecciiaall  ssttuuddyy  hhaallll  ttwwiiccee  

eeaacchh  wweeeekk..    OOnnccee  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  aaccaaddeemmiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmeett,,  eelliiggiibbiilliittyy  wwiillll  bbee  

rreeiinnssttaatteedd  aatt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  44½½--wweeeekk  ppeerriioodd..  

  

TThhee  aabboovvee  ppoolliiccyy  wwaass  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  BBooaarrdd  aatt  iittss  OOccttoobbeerr  88,,  

11999911  mmeeeettiinngg..    IItt  wwaass  aammeennddeedd  bbyy  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  oonn  MMaayy  1133,,  11999977..  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNEE  
  

AApppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorr  iiss  nnoott  aann  iinnnnaattee  ttrraaiitt..    MMaakkiinngg  cchhooiicceess  aanndd  aacccceeppttiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  

tthhoossee  cchhooiicceess  mmuusstt  bbee  lleeaarrnneedd  iinn  tthhee  vveerryy  ssaammee  wwaayy  aass  aaccaaddeemmiicc  aanndd  pphhyyssiiccaall  sskkiillllss..    SSttuuddeennttss  

wwiillll  bbee  gguuiiddeedd  iinn  ddeevveellooppiinngg  rreessppoonnssiibbllee  bbeehhaavviioorrss..    BBeeccaauussee  cchhiillddrreenn  mmaattuurree  aatt  ddiiffffeerreenntt  rraatteess  

aanndd  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  bbaacckkggrroouunnddss,,  tthheeiirr  bbeehhaavviioorr  ppaatttteerrnnss  wwiillll  bbee  aasssseesssseedd  aanndd  ddeeaalltt  wwiitthh  

iinnddiivviidduuaallllyy..    TThhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr  wwiillll  nnoottiiffyy  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  ooff  aannyy  mmiinnoorr  uunnaacccceeppttaabbllee  

bbeehhaavviioorr..  

  

AA  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  hhaass  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  sscchhooooll--wwiiddee  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  oouurr  

ssttuuddeennttss::      

11))  RReessppeecctt  ootthheerrss  aanndd  oouurrsseellvveess..  

22))  RReessppeecctt  sscchhooooll  aanndd  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy..  

33))  BBee  hhoonneesstt  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  iinn  wwoorrkk  aanndd  iinn  ppllaayy..  

44))  UUssee  aacccceeppttaabbllee  llaanngguuaaggee  aanndd  vvooiiccee..  

55))  FFoollllooww  ddiirreeccttiioonnss  ––  bbootthh  vveerrbbaall  aanndd  wwrriitttteenn  ––  ooff  aadduullttss  iinn  cchhaarrggee..  

  

DDeetteennttiioonn  bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  sscchhooooll  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd..    PPaarreennttss  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  aatt  lleeaasstt  oonnee  ddaayy  iinn  

aaddvvaannccee..    IIff  aa  ddeetteennttiioonn  iiss  mmiisssseedd,,  tthhee  ttiimmee  wwiillll  bbee  ddoouubblleedd..    RReeaassoonnss  ffoorr  ddeetteennttiioonnss  mmaayy  

iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  ddiissrreessppeecctt  ttoowwaarrdd  aa  tteeaacchheerr  oorr  aannootthheerr  ssttuuddeenntt;;  

  ddiissrruuppttiinngg  tthhee  ccllaassssrroooomm;;  

  ddeeffaacciinngg  oorr  ddaammaaggiinngg  sscchhooooll  oorr  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy;;  

  ffoouull  oorr  iinnaapppprroopprriiaattee  llaanngguuaaggee,,  wwrriitttteenn  oorr  ssppookkeenn;;  

  eexxcceessssiivvee  ttaallkkiinngg;;  

  ddiissrreeggaarrdd  ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  ootthheerr  ssttuuddeennttss;;  

  pphhyyssiiccaall  aalltteerrccaattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  sseellff--ddeeffeennssee  

  ddiissrreessppeecctt  ttoowwaarrdd  aannootthheerr  ssttuuddeenntt,,  iinncclluuddiinngg  iinnttiimmiiddaattiioonn,,  hhaarraassssmmeenntt,,  uussee  ooff  vvuullggaarriittyy;;  

eemmoottiioonnaall  aabbuussee,,  wwrriitttteenn  oorr  ssppookkeenn;;  

  ffaaiilluurree  ttoo  ffoollllooww  ddiirreeccttiioonnss  ggiivveenn  bbyy  aann  aadduulltt  iinn  cchhaarrggee  

  

SSEERRIIOOUUSS  VVIIOOLLAATTIIOONNSS  

  
IInn--hhoouussee  ddeetteennttiioonnss  aanndd//oorr  ssuussppeennssiioonnss  ffrroomm  sscchhooooll  wwiillll  bbee  uusseedd  iiff  nneecceessssaarryy  ffoorr  sseerriioouuss  

vviioollaattiioonnss,,  wwhhiicchh  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  rreeppeeaatteedd  iinnccoommpplleettee  aassssiiggnnmmeennttss;;  

  cchhrroonniicc  ddiissrreeggaarrdd  ffoorr  sscchhooooll  rruulleess;;  

  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  aannyy  pprrooppeerrttyy;;  

  sstteeaalliinngg;;  

  iinntteennttiioonnaall  iinnfflliiccttiioonn  ooff  iinnjjuurryy  oonn  ootthheerrss;;  
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  pphhyyssiiccaall  aalltteerrccaattiioonnss;;  

  ppoosssseessssiioonn  oorr  uussee  ooff  ttoobbaaccccoo  oorr  ttoobbaaccccoo  pprroodduuccttss;;  

  ppoosssseessssiioonn  oorr  uussee  ooff  aallccoohhooll,,  ccoonnttrroolllleedd  ddrruuggss,,  oorr  ddrruugg  ppaarraapphheerrnnaalliiaa;;  

  wweeaappoonnss  

  

EEaacchh  ccaassee  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall  bbaassiiss  bbyy  tthhee  pprriinncciippaall  aanndd  cchhiieeff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr..  

  

IInn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  bbeehhaavviioorraall  ppaatttteerrnnss  aarree  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnaapppprroopprriiaattee  iinn  ccoommppaarriissoonn  

wwiitthh  tthheeiirr  ppeeeerrss,,  tthhee  sstteeppss  oouuttlliinneedd  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd::  

  PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaannss  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd..    AA  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  ppaarreennttss,,  tteeaacchheerr  aanndd  pprriinncciippaall  

wwiillll  bbee  aarrrraannggeedd  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  cchhiilldd’’ss  nneeeeddss..  

  PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaannss  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  ggiivvee  ccoonnsseenntt  ffoorr  aannyy  pprrooffeessssiioonnaall  eevvaalluuaattiioonnss  

ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tteeaacchheerrss  iinnvvoollvveedd..  

  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  pprrooffeessssiioonnaall  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  ((ii..ee..  iinnddiivviidduuaall  oorr  ffaammiillyy  ccoouunnsseelliinngg))  

mmaaddee  ttoo  tthhee  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd..    TThhiiss  rreeqquueesstt  mmaayy  ccoommee  aass  aa  ccoonnddiittiioonn  

ooff  eennrroollllmmeenntt..  

  FFaaiilluurree  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aanndd//oorr  

eennffoorrcceemmeenntt  ooff  sscchhooooll  rruulleess  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ddiissccoonnttiinnuuiinngg  eennrroollllmmeenntt  ooff  tthheeiirr  cchhiilldd((rreenn))  

  

IIff  aafftteerr  sscchhooooll  ddeetteennttiioonnss  ddoo  nnoott  ddeetteerr  nneeggaattiivvee  bbeehhaavviioorr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwiillll  ttaakkee  eeffffeecctt::  

  AAfftteerr  ssiixx  ddeetteennttiioonnss  ((ttoottaall)),,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  rreecceeiivvee  aann  ooffffiiccee  rreeffeerrrraall..    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  

eexxcclluuddeedd  ffrroomm  ppaarrtt  ooff  aannyy  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittyy  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  BBeehhaavviioorr  PPoolliiccyy..    AA  

ccoonnffeerreennccee  wwiillll  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt,,  ppaarreennttss,,  pprriinncciippaall,,  aanndd  aallll  tteeaacchheerrss  wwhhoo  wwoorrkk  

wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt  dduurriinngg  tthhee  wweeeekk..  

  AAfftteerr  sseevveenn  ddeetteennttiioonnss  ((ttoottaall)),,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  sseerrvvee  ½½  ddaayy  iinn--sscchhooooll  ssuussppeennssiioonn  aanndd  tthhee  

sseeccoonndd  ooffffiiccee  rreeffeerrrraall  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  BBeehhaavviioorr  PPoolliiccyy  

  TThhee  nneexxtt  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  ccaauussee  ffoorr  aa  ffuullll  ddaayy  iinn--sscchhooooll  ssuussppeennssiioonn  aanndd  tthhee  tthhiirrdd  

ooffffiiccee  rreeffeerrrraall  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  BBeehhaavviioorr  PPoolliiccyy..  

  TThhee  nneexxtt  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  ccaauussee  ffoorr  ttwwoo  ddaayyss  iinn--sscchhooooll  ssuussppeennssiioonn  wwiitthh  wwoorrkk  

ccoouunnttiinngg  aass  8800%%  ccrreeddiitt  aanndd  tthhee  ffoouurrtthh  ooffffiiccee  rreeffeerrrraall  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  BBeehhaavviioorr  PPoolliiccyy..  

  TThhee  nneexxtt  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  wwiillll  bbee  aa  oonnee  ddaayy  oouutt--ooff--sscchhooooll  ssuussppeennssiioonn  wwiitthh  zzeerroo  

aaccaaddeemmiicc  ccrreeddiitt..  

  

WWhheenn  aa  ssttuuddeenntt  sseerrvveess  aa  ddeetteennttiioonn,,  tthhaatt  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeppoorrtt  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  

tthhee  33::1100  ddiissmmiissssaall  ttoo  tthhee  tteeaacchheerr  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  ddeetteennttiioonn  wwiitthh  nnoo  ttrriipp  ttoo  tthhee  SSppiirriitt  ssttoorree  aanndd  

wwiillll  rreemmaaiinn  iinn  ffuullll  ddrreessss  ccooddee  uunnttiill  tthhee  ttiimmee  tthhee  ddeetteennttiioonn  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  oovveerr..  

  

BBEEHHAAVVIIOORR  PPOOLLIICCYY  

  
TThhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  ttoo  ssttrreessss  aa  CChhrriissttiiaann  aattttiittuuddee  bbootthh  iinn  sscchhooooll  aanndd  dduurriinngg  eexxttrraa--

ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess..    EEvveerryy  aatttteemmpptt  wwiillll  bbee  mmaaddee  bbyy  tteeaacchheerrss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  hheellpp  eeaacchh  

cchhiilldd  rreeaacchh  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  bbootthh  aaccaaddeemmiiccaallllyy  aanndd  ssppiirriittuuaallllyy..  

  

FFiirrsstt  OOffffiiccee  RReeffeerrrraall::    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  ppllaayy  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  qquuaarrtteerr  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ggaammee  oorr  

ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  wwiillll  ccoommpplleettee  4455  mmiinnuutteess  ooff  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee..    TThhoossee  ssttuuddeennttss  nnoott  iinnvvoollvveedd  

iinn  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  wwiillll  ccoommpplleettee  oonnee  hhoouurr  ooff  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee..    AA  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  

wwiitthh  tthhee  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  iinnvvoollvveedd  aanndd  tthhee  pprriinncciippaall..  
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SSeeccoonndd  OOffffiiccee  RReeffeerrrraall::    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  ppllaayy  dduurriinngg  tthhee  eennttiirree  nneexxtt  ggaammee  oorr  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  eennttiirree  nneexxtt  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  wwiillll  ccoommpplleettee  oonnee  hhoouurr  ooff  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee..    TThhoossee  ssttuuddeennttss  

nnoott  iinnvvoollvveedd  iinn  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  wwiillll  ccoommpplleettee  ttwwoo  hhoouurrss  ooff  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee..    AA  

mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  iinnvvoollvveedd,,  tthhee  pprriinncciippaall,,  aanndd  tthhee  ppaarreennttss..  

  

TThhiirrdd  OOffffiiccee  RReeffeerrrraall::    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  ppllaayy  dduurriinngg  tthhee  eennttiirree  nneexxtt  tthhrreeee  ggaammeess  oorr  

ppeerrffoorrmmaanncceess..    AA  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  iinnvvoollvveedd,,  tthhee  pprriinncciippaall,,  tthhee  

ppaarreennttss,,  tthhee  aaccttiivviittyy  ssppoonnssoorr,,  aanndd  tthhee  ppaassttoorr//cchhiieeff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr..  

  

FFoouurrtthh  OOffffiiccee  RReeffeerrrraall::  TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannyy  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittyy  

iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  iinnvvoollvveedd  aatt  tthhaatt  ttiimmee..  

****IIff  aa  ssttuuddeenntt  ddooeess  nnoott  rreecceeiivvee  aa  ddeetteennttiioonn  ffoorr  oonnee  mmoonntthh,,  oonnee  ddeetteennttiioonn  wwiillll  bbee  eexxccuusseedd  ffrroomm  

hhiiss//hheerr  ttoottaall..  

****IIff  aa  ssttuuddeenntt  ddooeess  nnoott  rreecceeiivvee  aa  ddeetteennttiioonn  ffoorr  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  mmoonntthhss,,  tthhrreeee  ddeetteennttiioonnss  wwiillll  

bbee  eexxccuusseedd  ffrroomm  hhiiss//hheerr  ttoottaall..  

****IIff  aa  ssttuuddeenntt  ddooeess  nnoott  rreecceeiivvee  aa  ddeetteennttiioonn  ffoorr  tthhrreeee  ccoonnsseeccuuttiivvee  mmoonntthhss,,  ffiivvee  ddeetteennttiioonnss  wwiillll  

bbee  eexxccuusseedd  ffrroomm  hhiiss//hheerr  ttoottaall..  

  

PPOOLLIICCYY  TTOO  RREEDDUUCCEE  OONN--GGOOIINNGG  AAGGGGRREESSSSIIVVEE  BBEEHHAAVVIIOORRSS  

  
RReessppeecctt  iiss  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  aallll  oouurr  iinntteerraaccttiioonnss  aanndd  bbeehhaavviioorrss..    WWee  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  ddiiggnniittyy  

aanndd  wwoorrtthh  ooff  oonnee  aannootthheerr,,  aanndd  ssttrriivvee  nneevveerr  ttoo  ddiimmiinniisshh  aannootthheerr  bbyy  oouurr  ccoonndduucctt  oorr  oouurr  aattttiittuuddeess..  

  

OOuurr  MMiissssiioonn  SSttaatteemmeenntt::    WWee,,  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ooff  SSaaiinntt  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll,,  wwiillll  ggrrooww  

ssppiirriittuuaallllyy  aanndd  aaccaaddeemmiiccaallllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  GGoodd’’ss  wwiillll..  

  

DDeeffiinniittiioonn::    BBuullllyyiinngg  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aannyy  oonn--ggooiinngg  pphhyyssiiccaall,,  ssppookkeenn,,  eemmoottiioonnaall,,  eelleeccttrroonniiccaallllyy  

ttrraannssmmiitttteedd,,  oorr  wwrriitttteenn  aacctt  ooff  aabbuussee,,  vviioolleennccee,,  hhaarraassssmmeenntt,,  iinnttiimmiiddaattiioonn,,  eexxttoorrttiioonn,,  tthhee  uussee  ooff  

vvuullggaarriittyy,,  oorr  ccuurrssiinngg..    TThhiiss  pprroohhiibbiittiioonn  aapppplliieess  wwhheetthheerr  tthhee  aacctt  iiss  ddeelliibbeerraattee,,  iinntteennttiioonnaall,,  oorr  

uunniinntteennttiioonnaall,,  oorr  iiss  ddiirreecctteedd  ttoowwaarrdd  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  ggrroouupp  rreeggaarrddlleessss  ooff  rraaccee,,  ccoolloorr,,  ccrreeeedd,,  

nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  ggeennddeerr,,  pphhyyssiiccaall  oorr  mmeennttaall  ddiissaabbiilliittyy,,  oorr  ppoolliittiiccaall  iiddeeoollooggyy..  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn::  
  DDiisscciipplliinnee  ffiillee  eennttrryy,,  ppaarreenntt  nnoottiiffiiccaattiioonn  aanndd  ccoouunnsseelliinngg;;  ddeetteennttiioonn  

  IInn--sscchhooooll  ssuussppeennssiioonn,,  sshhoorrtt  oorr  lloonngg--tteerrmm  ssuussppeennssiioonn  

  OOuutt  ooff  sscchhooooll  ssuussppeennssiioonn  wwiitthh  nnoo  ccrreeddiitt  ffoorr  hhoommeewwoorrkk  tthhaatt  ddaayy  

  EEmmeerrggeennccyy  eexxppuullssiioonn  ((mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  bbee  ffiinnaall,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  

iinncciiddeenntt))//ffiinnaall  eexxppuullssiioonn  

  PPoolliiccee  mmaayy  bbee  ccoonnttaacctteedd;;  cchhaarrggeess  mmaayy  bbee  ffiilleedd  

  

TThhee  sseevveerriittyy  ooff  tthhee  ooffffeennssee  aanndd  tthhee  aaggee  aapppprroopprriiaatteenneessss  ooff  tthhee  cchhiilldd  ddiiccttaattee  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess..    

TThheessee  eexxppeeccttaattiioonnss  aappppllyy  ttoo  aallll  ffaacceettss  ooff  sscchhooooll  lliiffee  ––  aatt  sscchhooooll,,  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess,,  oonn  

ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  aatt  bbuuss  ssttooppss,,  oonn  ffiieelldd  ttrriippss,,  aanndd  ssoo  oonn..  

  

PPuuttttiinngg  aa  SSttoopp  TToo  DDiissrreessppeecctt::  
SStteepp  OOnnee::    WWhheenn  yyoouu  wwiittnneessss  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  iiss  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  HHaarraassssmmeenntt  PPoolliiccyy,,  tteellll  tthhee  

ppeerrssoonn  ttoo  ssttoopp..    IInnffoorrmm  aann  aadduulltt  iinn  sscchhooooll  aanndd  yyoouurr  ppaarreennttss..      
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SStteepp  TTwwoo::    IIff  tthhee  bbeehhaavviioorr  ddooeessnn’’tt  ssttoopp,,  ccoonnttaacctt  aann  aaddmmiinniissttrraattoorr  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  iinniittiiaattee  

aa  ccoommppllaaiinntt..    RReeppoorrtt  ttoo  tthhee  aadduulltt  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  aarreeaa..  

SStteepp  TThhrreeee::    KKeeeepp  yyoouurr  ppaarreennttss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss  iinnffoorrmmeedd..  

AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE  SSTTUUDDEENNTT  BBEEHHAAVVIIOORR  
  

TThhee  wwaayy  aa  ssttuuddeenntt  ccoonndduuccttsshhiimmsseellff//hheerrsseellff  iinn  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  ootthheerrss  sshhoouulldd,,  aatt  aallll    ttiimmeess,,  bbee  

rreessppeeccttffuull,,  ccoouurrtteeoouuss,,  aanndd  rreefflleecctt  oouurr  CCaatthhoolliicc--CChhrriissttiiaann  vvaalluueess  aanndd  mmoorraallss..  TThhrreeee  sscchhooooll--wwiiddee  

rruulleess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  ssttuuddeennttss,,  ssttaaffff,,  ppaarreennttss,,  ccooaacchheess,,  aanndd//oorr  sscchhooooll  ssppoonnssoorrss  

aatt  aallll  ttiimmeess..  TThheeyy  iinncclluuddee::  

  RReessppeecctt  yyoouurrsseellff  aanndd  ootthheerrss  aass  cchhiillddrreenn  ooff  GGoodd  

  CCoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  

  FFoollllooww  sscchhooooll  aanndd  ccllaassssrroooomm  pprroocceedduurreess..    

  

BBuullllyyiinngg//HHaarraassssmmeenntt  PPoolliiccyy::  
  

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  CCaatthhoolliicc  SScchhooooll  ssttrriivveess  ffoorr  aann  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  oouurr  cchhiillddrreenn  ccaann  ggrrooww  

aaccaaddeemmiiccaallllyy,,  bbeehhaavviioorraallllyy,,  aanndd  ssppiirriittuuaallllyy  iinn  aa  ccoommppaassssiioonnaattee  aanndd  rreessppeeccttffuull  eennvviirroonnmmeenntt..  IInn  

oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhiiss  CCaatthhoolliicc--CChhrriissttiiaann  eennvviirroonnmmeenntt,,  iinncciiddeennttss  ooff  bbuullllyyiinngg,,  wwhhiicchh  aarree  ccoonnttrraarryy  

ttoo  tthheessee  vvaalluueess,,  wwiillll  NNOOTT  bbee  ttoolleerraatteedd..  IInncciiddeennttss  ooff  bbuullllyyiinngg  oorr  hhaarrrraassssmmeenntt  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  

ddaayy,,  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess,,  aanndd//oorr  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittiieess  oonn  oorr  ooffff  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  wwiillll  bbee  

aaddddrreesssseedd  aass  iiff  tthhee  mmiissbbeehhaavviioorr  hhaappppeenneedd  dduurriinngg  aa  sscchhooooll  ddaayy..    

  

DDeeffiinniittiioonn::  

BBuullllyyiinngg  iiss  aa  rreeppeeaatteedd  ppaatttteerrnn  ooff  ooffffeennssiivvee  bbeehhaavviioorr  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  aann  iimmbbaallaannccee  ooff  ppoowweerr  

wwhhiicchh  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess::  

  PPhhyyssiiccaall  iinnttiimmiiddaattiioonn  

  AAssssaauulltt  

  SSoocciiaall  iinnttiimmiiddaattiioonn  

  OOrraall  oorr  wwrriitttteenn  tthhrreeaattss  

  FFoorrcceedd  iissoollaattiioonn  

  EElleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  

  

SSppeecciiffiicc  eexxaammpplleess  ooff  bbuullllyyiinngg  bbeehhaavviioorr  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  

  OOffffeennssiivvee  rreeffeerreenncceess,,  ggeessttuurreess,,  llaanngguuaaggee,,  jjookkeess,,  ggrraaffffiittii  bbaasseedd  oonn  ssppeecciiffiicc  ttrraaiittss  ooff  

iinnddiivviidduuaall  iinncclluuddiinngg  ggeennddeerr,,  rraaccee,,  rreelliiggiioonn,,  ddiissaabbiilliittyy,,  oorr  aaggee  

  UUnnwweellccoommee  pphhyyssiiccaall  ccoonnttaacctt,,  vveerrbbaall  oorr  wwrriitttteenn  ssuuggggeessttiioonnss  

  NNaammee  ccaalllliinngg  oorr  ttaauunnttiinngg  

  

RReessppoonnssiibbiilliittyy::  

IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  eevveerryy  iinnddiivviidduuaall  ooff  tthhee  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  CCaatthhoolliicc  SScchhooooll  ccoommmmuunniittyy,,  

iinncclluuddiinngg  ppaarreennttss,,  ttoo  rreeppoorrtt  ssuussppeecctteedd  bbuullllyyiinngg  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  aauutthhoorriittiieess  wwhhiicchh  iinncclluuddee::  

  TTeeaacchheerrss  

  PPrriinncciippaall  

  CChhiieeff  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceerr  

IItt  iiss  tthheenn  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthheessee  aauutthhoorriittiieess  ttoo  ttaakkee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  sstteeppss  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeeaall  

wwiitthh  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  TThhee  ddeecciissiioonn  oonn  hhooww  bbuullllyyiinngg  iiss  ddeeaalltt  wwiitthh  wwiillll  rreesstt  wwiitthh  tthhee  pprriinncciippaall  aanndd  tthhee  

CCAAOO..    
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PPOOLLIICCYY  OONN  CCHHEEAATTIINNGG  

  
CChheeaattiinngg  iiss  ddeeffiinneedd  aass  ddeecceeiivviinngg  oorr  ttrriicckkiinngg  ssoommeeoonnee;;  ttoo  ddoo  bbuussiinneessss  oorr  ppllaayy  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  iiss  nnoott  

hhoonneesstt..      

  

TThhee  CChhrriissttiiaann  oouuttllooookk  oonn  cchheeaattiinngg  iiss  ssttaatteedd  iinn  tthhee  TTeenn  CCoommmmaannddmmeennttss..    TThhee  sseevveenntthh  

ccoommmmaannddmmeenntt::  TThhoouu  sshhaalltt  nnoott  sstteeaall..    TThhee  eeiigghhtthh  ccoommmmaannddmmeenntt::    TThhoouu  sshhaalltt  nnoott  bbeeaarr  ffaallssee  

wwiittnneessss..  

  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  ccooppyy  ffrroomm  eeaacchh  ootthheerr  oorr  aannyy  ssoouurrccee  ((ppllaaggiiaarriissmm))  oonn  aannyy  aassssiiggnnmmeenntt  wwiillll  eeaacchh  

rreecceeiivvee  zzeerroo  oonn  tthhee  hhoommeewwoorrkk  aassssiiggnnmmeenntt..  

  

AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  ccooppiieess  ffrroomm  aannootthheerr  ssttuuddeenntt  oorr  aannyy  ssoouurrccee  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  zzeerroo  oonn  tthhaatt  

aassssiiggnnmmeenntt..  

  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  ccooppyy  ffrroomm  eeaacchh  ootthheerr  oonn  tteessttss  wwiillll  eeaacchh  rreecceeiivvee  aa  zzeerroo  oonn  tthhee  tteesstt..      

  

AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  ccooppiieess  tteesstt  aannsswweerrss  ffrroomm  aannootthheerr  ssttuuddeenntt  oorr  aannootthheerr  ssoouurrccee  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  zzeerroo  

oonn  tthhee  tteesstt..  

  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  kknnoowwiinnggllyy  aanndd  wwiilllliinnggllyy  pprroovviiddee  aannsswweerrss  oonn  aassssiiggnnmmeennttss  oorr  tteessttss  ttoo  aannootthheerr  

ssttuuddeenntt  wwiillll  aallssoo  rreecceeiivvee  aa  zzeerroo..  

  

IIff  yyoouu  hhaavvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  aannootthheerr  ssttuuddeenntt  cchheeaattiinngg,,  rreemmiinndd  aanndd  iinnffoorrmm  tthheemm  ooff  tthhee  cchheeaattiinngg  

ppoolliiccyy  aanndd  nnoottiiffyy  tthhee  tteeaacchheerr..  

  

  

EELLEECCTTRROONNIICC  HHOOMMEEWWOORRKK  SSUUBBMMIISSSSIIOONN  

  
WWhheenn  ssuubbmmiittttiinngg  aassssiiggnnmmeennttss  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ttoo  sscchhooooll  ((aass  ppeerr  tthhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr))..    OONNLLYY  

OOffffiiccee  336655  sshhoouulldd  bbee  uusseedd..    EEaacchh  ssttuuddeenntt  wwiillll  hhaavvee  aann  OOffffiiccee  336655  aaccccoouunntt  ssoo  tthheeyy  ccaann  eeaassiillyy  

ccoommpplleettee  wwoorrkk  aassssiiggnneedd  aanndd  aacccceessss  tthheeiirr  wwoorrkk  aatt  hhoommee  oorr  sscchhooooll..  

  

  

RREEPPOORRTTIINNGG  SSTTUUDDEENNTT  PPRROOGGRREESSSS  

  
PPaarreenntt--TTeeaacchheerr  CCoonnffeerreenncceess  aarree  sscchheedduulleedd  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  qquuaarrtteerrss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr..    

TThhee  ssttuuddeenntt’’ss  pprrooggrreessss  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  iiss  ddiissccuusssseedd  dduurriinngg  tthheessee  ccoonnffeerreenncceess..    AAfftteerr  tthhee  tthhiirrdd  

aanndd  ffoouurrtthh  qquuaarrtteerrss,,  rreeppoorrtt  ccaarrddss  aarree  sseenntt  hhoommee  wwiitthh  ssttuuddeennttss  aanndd  aarree  ttoo  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

ppaarreenntt  aanndd  rreettuurrnneedd  ttoo  sscchhooooll  wwiitthhiinn  ffiivvee  ddaayyss..    IIff  wwaarrrraanntteedd,,  ssppeecciiaall  ccoonnffeerreenncceess  mmaayy  bbee  

aarrrraannggeedd  aatt  ootthheerr  ttiimmeess  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr..    PPaarreennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  cchheecckk  tthheeiirr  

cchhiilldd((rreennss))  ggrraaddeess  oonnlliinnee..    IInnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  eeaacchh  ffaammiillyy  aass  hhooww  ttoo  aacccceessss  tthhee  

ggrraaddeess  oonnlliinnee..    PPaarreennttss  aarree  aallssoo  eennccoouurraaggeedd  ttoo  cchheecckk  oonnlliinnee  ffoorr  mmiisssseedd  aassssiiggnnmmeennttss  oorr  

aassssiiggnnmmeennttss  tthhaatt  aarree  dduuee..  
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SSTTUUDDEENNTT  HHEEAALLTTHH  
  

OOppttiimmuumm  ggoooodd  hheeaalltthh  iiss  tthhee  ggooaall  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt..    IIff  yyoouurr  cchhiilldd  iiss  ssiicckk  eennoouugghh  ttoo  nneeeedd  ccoouugghh,,  

ccoolldd  oorr  fflluu  mmeeddiicciinnee,,  hhaass  aa  ffeevveerr,,  oorr  ddeevveellooppss  aa  rraasshh,,  hhee//sshhee  aanndd  ffeellllooww  ssttuuddeennttss  aarree  bbeesstt  

sseerrvveedd  bbyy  tthhee  iillll  ssttuuddeenntt  bbeeiinngg  kkeepptt  aatt  hhoommee..  IIff  yyoouurr  cchhiilldd  vvoommiittss  oorr  hhaass  aa  ffeevveerr,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  

tthhaatt  tthheeyy  rreemmaaiinn  hhoommee  ffoorr  2244  hhoouurrss  ffeevveerr  ffrreeee  aanndd  2244  hhoouurrss  aafftteerr  tthhee  llaasstt  vvoommiittiinngg  eevveenntt..    IIff  

yyoouurr  cchhiilldd  iiss  aabbsseenntt  ffrroomm  sscchhooooll  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  ootthheerr  tthhaann  aann  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  ddooccuummeennttaattiioonn,,  

yyoouurr  cchhiilldd  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  hhoommee..    TThheeyy  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ccoommee  ttoo  sscchhooooll  llaattee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  

iinn  ffuunn  aaccttiivviittiieess  oorr  aafftteerr  sscchhooooll  eevveennttss..  

  

WWee  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ttoo  sseenndd  aa  ssttuuddeenntt  hhoommee  iiff  hhee//sshhee  iiss  iillll..  

  

AAnn  EEMMEERRGGEENNCCYY  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ccaarrdd  iiss  kkeepptt  oonn  ffiillee  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt..    PPaarreennttss  aarree  nnoottiiffiieedd  iinn  tthhee  

eevveenntt  ooff  iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy..    PPlleeaassee  iinnffoorrmm  tthhee  sscchhooooll  iimmmmeeddiiaatteellyy  aabboouutt  aannyy  ssppeecciiaall  mmeeddiiccaall  

pprroobblleemmss..    

TThhee  DDiioocceessaann  GGrraaddiinngg  SSyysstteemm  ffoorr  GGrraaddeess  KK--33  iiss  aass  ffoolllloowwss::  
  
HH  HHiigghhllyy  SSaattiissffaaccttoorryy  
DD  DDooiinngg  WWeellll  
SS  SSaattiissffaaccttoorryy  
NN  NNeeeeddss  iimmpprroovveemmeenntt  
EE  EExxppeerriieenncciinngg  DDiiffffiiccuullttyy  

TThhee  DDiioocceessaann  GGrraaddiinngg  SSyysstteemm  ffoorr  GGrraaddeess  44--88  iiss  aass  ffoolllloowwss::  
  
AA++  9999  ----110000%%        
AA  9955  ----  9988%%  
AA--  9933  ----  9944%%  
BB++  9911  ----  9922%%    
BB  8877  ----  9900%%  
BB--  8855  ----  8866%%  
CC++  8833  ----  8844%%  
CC  7799  ----  8822%%  
CC--  7777  ----  7788%%  
DD++  7755  ----  7766%%  
DD  7722  ----  7744%%  
DD--  7700  ----  7711%%  
FF      00  ----  6699%%  
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IIff  aa  cchhiilldd  iiss  ttoo  bbee  kkeepptt  hhoommee  oonn  aa  sscchhooooll  ddaayy  bbeeccaauussee  ooff  iillllnneessss,,  ppaarreennttss  aarree  aasskkeedd  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  

sscchhooooll  ooffffiiccee  ((229966--66223300))  bbeeffoorree  88::3300  aa..mm..    AAnn  aannsswweerriinngg  mmaacchhiinnee  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  bbeeffoorree  aanndd  

aafftteerr  sscchhooooll  hhoouurrss  iinn  oorrddeerr  ffoorr  ppaarreennttss  ttoo  lleeaavvee  aa  mmeessssaaggee  ffoorr  ooffffiiccee  ppeerrssoonnnneell..  

  

MMEEDDIICCAATTIIOONNSS  

  
IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  SStt..  JJoohhnn  SScchhooooll  tthhaatt  aallll  ssttuuddeennttss’’  mmeeddiiccaattiioonn  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  oouuttssiiddee  ooff  sscchhooooll  

hhoouurrss..    HHoowweevveerr,,  iiff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttaakkee  oorraall  mmeeddiiccaattiioonn  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss,,  iitt  wwiillll  bbee  

aaddmmiinniisstteerreedd  oonnllyy  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess::  

11..  NNoo  mmeeddiiccaattiioonnss,,  pprreessccrriibbeedd  oorr  oovveerr--tthhee--ccoouunntteerr,,  wwiillll  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  wwiitthhoouutt  aa  

wwrriitttteenn,,  ssiiggnneedd  aanndd  ddaatteedd  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  pphhyyssiicciiaann  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  aa  ppaarreenntt..    

MMeeddiiccaattiioonn  RReeqquueesstt  FFoorrmmss  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ooffffiiccee..  

22..  MMeeddiiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  iinn  aa  pprreessccrriippttiioonn  ccoonnttaaiinneerr,,  pprrooppeerrllyy  llaabbeelleedd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  

ssttuuddeenntt’’ss  nnaammee,,  pphhyyssiicciiaann’’ss  nnaammee  aanndd  ddiirreeccttiioonnss  ffoorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    OOvveerr  tthhee  

ccoouunntteerr  mmeeddiiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  iinn  iittss  oorriiggiinnaall  ccoonnttaaiinneerr..    RRaatthheerr  tthhaann  sseennddiinngg  

mmeeddiiccaattiioonn,,  ssuucchh  aass  aannttiibbiioottiiccss,,  bbaacckk  aanndd  ffoorrtthh  ttoo  sscchhooooll  eeaacchh  ddaayy,,  pplleeaassee  kkeeeepp  aann  

aapppprroopprriiaattee  aammoouunntt  ooff  mmeeddiicciinnee  aatt  hhoommee  aanndd  sseenndd  tthhee  oorriiggiinnaall  ccoonnttaaiinneerr  ttoo  bbee  kkeepptt  

aatt  sscchhooooll..  

33..  NNoo  mmeeddiiccaattiioonn  ooff  aannyy  kkiinndd  mmaayy  bbee  kkeepptt  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  oorr  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiitthhoouutt  

ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  pprriinncciippaall..  

  

NNOOTTEE::    TThhee  sscchhooooll  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreeffuussee  ttoo  aaddmmiinniisstteerr  mmeeddiiccaattiioonn  iiff  tthhee  gguuiiddeelliinneess  aarree  

nnoott  ffoolllloowweedd..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  sscchhooooll  ddooeess  nnoott  aassssuummee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  rreeaaccttiioonnss  ttoo  

mmeeddiiccaattiioonnss  bbrroouugghhtt  ttoo  sscchhooooll..    IIff  ssttuuddeennttss  mmaayy  bbee  ssuusscceeppttiibbllee  ttoo  tthhee  ssiiddee  eeffffeeccttss  ooff  aannyy  

mmeeddiiccaattiioonn,,  iitt  iiss  tthhee  ppaarreennttss’’  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  sscchhooooll  iinn  

wwrriittiinngg..  

  

AA  pphhyyssiicciiaann’’ss  nnoottee  iiss  nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxeemmpptt  aa  ssttuuddeenntt  ffrroomm  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  ccllaassss  dduuee  

ttoo  iillllnneessss  oorr  iinnjjuurryy..  

  

  

PPHHYYSSIICCAALL  EEXXAAMMSS  AANNDD  IIMMMMUUNNIIZZAATTIIOONNSS  

  

AAss  ssttaatteedd  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  NNeebbrraasskkaa  llaaww  7799..444444,,  ““TThhee  sscchhooooll  bbooaarrdd  oorr  bbooaarrdd  ooff  eedduuccaattiioonn  

sshhaallll  rreeqquuiirree  eevviiddeennccee  ooff  aa  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  bbyy  aa  qquuaalliiffiieedd  pphhyyssiicciiaann  wwiitthhiinn  ssiixx  mmoonntthhss  pprriioorr  

ttoo  tthhee  eennttrraannccee  ooff  aa  cchhiilldd  iinnttoo  tthhee  bbeeggiinnnneerr  ggrraaddee  aanndd  tthhee  sseevveenntthh  ggrraaddee,,  oorr  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  

ttrraannssffeerr  ffrroomm  oouutt  ooff  ssttaattee  ttoo  aannyy  ootthheerr  ggrraaddee  ooff  tthhee  llooccaall  sscchhooooll,,  eexxcceepptt  tthhaatt  nnoo  ssuucchh  pphhyyssiiccaall  

eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ooff  aannyy  cchhiilldd  wwhhoossee  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  sshhaallll  oobbjjeecctt  hheerreettoo  iinn  

wwrriittiinngg..    TThhee  ccoosstt  ooff  ssuucchh  pphhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  ooff  eeaacchh  

cchhiilldd  wwhhoo  iiss  eexxaammiinneedd..””  

TThhee  sscchhooooll  ssyysstteemm  wwiillll  aacccceepptt  aa  ccooppyy  ooff  aa  pphhyyssiiccaall  ddoonnee  wwiitthhiinn  tthhee  llaasstt  ssiixx  mmoonntthhss  iinncclluuddiinngg  

ssppoorrttss  aanndd  HHeeaadd  SSttaarrtt  pphhyyssiiccaallss..    TThhee  ddiioocceessaann  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  mmaayy  bbee  ppiicckkeedd  uupp  aatt  sscchhooooll..  

  

EEAACCHH  SSTTUUDDEENNTT  MMUUSSTT  HHAAVVEE  PPRROOOOFF  OOFF  AA  PPHHYYSSIICCAALL  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  BBYY  AA  QQUUAALLIIFFIIEEDD  

PPHHYYSSIICCIIAANN,,  OORR  AA  SSIIGGNNEEDD  WWAAIIVVEERR  TTHHAATT  AA  PPHHYYSSIICCAALL  IISS  OOBBJJEECCTTEEDD  TTOO,,  OONN  FFIILLEE  BBYY  
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NNOOVVEEMMBBEERR  11  OORR  HHEE//SSHHEE  WWIILLLL  NNOOTT  BBEE  AALLLLOOWWEEDD  TTOO  AATTTTEENNDD  SSCCHHOOOOLL  AAFFTTEERR  TTHHAATT  DDAATTEE  

UUNNTTIILL  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  OOFF  TTHHEE  LLAAWW  IISS  MMEETT..  

AAllll  ssttuuddeennttss  mmuusstt  ffuurrnniisshh  pprrooooff  ooff  aaddeeqquuaattee  iimmmmuunniizzaattiioonn  bbyy  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  sscchhooooll..    SSTTUUDDEENNTTSS  

WWHHOO  DDOO  NNOOTT  HHAAVVEE  UUPP--TTOO--DDAATTEE  IIMMMMUUNNIIZZAATTIIOONN  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  OONN  FFIILLEE  IINN  TTHHEE  SSCCHHOOOOLL  

OOFFFFIICCEE  bbyy  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  sscchhooooll  wwiillll  NNOOTT  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  sscchhooooll..    BBootthh  ppaarreenntt  aanndd  

pphhyyssiicciiaann  mmuusstt  ssiiggnn  tthhee  iimmmmuunniizzaattiioonn  rreeccoorrdd..  

AAllll  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ssppoorrttss  ((vvoolllleeyybbaallll  aanndd  bbaasskkeettbbaallll))  MMUUSSTT  hhaavvee  aa  ssppoorrttss  pphhyyssiiccaall  oonn  

ffiillee  iinn  tthhee  ooffffiiccee  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  pprraaccttiiccee..    TThhee  pphhyyssiiccaall  mmuusstt  bbee  lleessss  tthhaann  ssiixx  

mmoonntthhss  oolldd..  

  

CCOONNCCUUSSSSIIOONN--AAWWAARREENNEESSSS  LLEEGGIISSLLAATTIIOONN  TTHHAATT  BBEECCOOMMEESS  OOPPEERRAATTIIVVEE  JJUULLYY  11,,  22001122  

  
DDuurriinngg  iittss  22001111  rreegguullaarr  sseessssiioonn,,  tthhee  NNeebbrraasskkaa  LLeeggiissllaattuurree  ppaasssseedd  ((oovveerrwwhheellmmiinnggllyy)),,  aanndd  

GGoovveerrnnoorr  HHeeiinneemmaann  ssuubbsseeqquueennttllyy  aapppprroovveedd,,  LLeeggiissllaattiivvee  BBiillll  116600  ––  TThhee  NNeebbrraasskkaa  CCoonnccuussssiioonn  
AAwwaarreenneessss  AAcctt  ((CCCCAA)),,  nnooww  sseeccttiioonnss  7711--99110011  tthhrroouugghh  7711--99110066  ooff  tthhee  NNeebbrraasskkaa  ssttaattuutteess..    TThhiiss  

llaaww  iiss  iinntteennddeedd  aass  aa  ssaaffeettyy  mmeeaassuurree::    ttoo  ffooccuuss  ggrreeaatteerr  aatttteennttiioonn,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  

rreessppoonnssiivveenneessss  oonn  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  iinnjjuurriieess  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  cchhiillddrreenn  aanndd  aaddoolleesscceennttss  

wwhhoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aatthhlleettiicc  aaccttiivviittiieess;;  aanndd  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  rriisskk  ooff  ccaattaassttrroopphhiicc  iinnjjuurryy  oorr  ddeeaatthh  

tthhaatt  mmiigghhtt  ooccccuurr  ffrroomm  aa  ccoonnccuussssiioonn  tthhaatt  iiss  nnoott  pprrooppeerrllyy  eevvaalluuaatteedd  aanndd  mmaannaaggeedd..  

OOnnccee  aa  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee//yyoouutthh--aatthhlleettee  hhaass  bbeeeenn  rreemmoovveedd  ffrroomm  aann  aatthhlleettiicc  aaccttiivviittyy  ((pprraaccttiiccee  oorr  

ggaammee))  dduuee  ttoo  aa  rreeaassoonnaabbllee  ssuussppiicciioonn  tthhaatt  hhee  oorr  sshhee  ssuussttaaiinneedd  aa  ccoonnccuussssiioonn  oorr  bbrraaiinn  iinnjjuurryy,,  aanndd  

ffuurrtthheerr  rreessppoonnssiivvee  aaccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  nneecceessssaarryy  aanndd  aapppprroopprriiaattee  uunnddeerr  tthhee  

cciirrccuummssttaanncceess  ((ee..gg..,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aa  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittyy)),,  mmoosstt  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  

ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ccaarree  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt//aatthhlleettee--yyoouutthh//aatthhlleettee  sshhiiffttss  ttoo  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  hheeaalltthh--ccaarree  

pprrooffeessssiioonnaallss..    NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ccooaacchheess  aanndd  tthhee  sscchhooooll  oorr  ssppoonnssoorriinngg  oorrggaanniizzaattiioonn  wwiillll  hhaavvee  aa  

ccoonnttiinnuuiinngg  dduuttyy  ttoo  nnoott  aallllooww  tthhee  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee//yyoouutthh--aatthhlleettee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aannyy  ssuuppeerrvviisseedd,,  

tteeaamm  aatthhlleettiicc  aaccttiivviittiieess  iinnvvoollvviinngg  pphhyyssiiccaall  eexxeerrttiioonn  uunnlleessss  aanndd  uunnttiill  ttwwoo  wwrriitttteenn  aanndd  ssiiggnneedd  

ddooccuummeennttss  aarree  ssuubbmmiitttteedd::    ((11))  aa  rreettuurrnn--ttoo--ppllaayy//ppaarrttiicciippaattiioonn  mmeeddiiccaall  cclleeaarraannccee  ssiiggnneedd  bbyy  aa  

lliicceennsseedd  hheeaalltthh  ccaarree  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  ((22))  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  

aatthhlleettee’’ss//yyoouutthh--aatthhlleettee’’ss  ppaarreenntt((ss))  oorr  gguuaarrddiiaann..    TThhee  rreettuurrnn--ttoo--ppllaayy//ppaarrttiicciippaattiioonn  ccoonnddiittiioonnss  wwiillll  

bbee  ffuullffiilllleedd  oonnllyy  wwhheenn  tthhee  sscchhooooll  oorr  ssppoonnssoorriinngg  oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  rreecceeiivveedd  tthheessee  ddooccuummeennttss..  

  

  

CCHHIILLDD  AABBUUSSEE  AANNDD//OORR  NNEEGGLLEECCTT  

  
TThhee  CCooddee  ooff  NNeebbrraasskkaa  rreeqquuiirreess  aallll  sscchhooooll  eemmppllooyyeeeess  ttoo  rreeppoorrtt  ssuussppeecctteedd  cchhiilldd  aabbuussee  oorr  wwiillllffuull  

nneegglleecctt..    RReeppoorrttiinngg  mmaayy  bbee  bbootthh  oorraall  ((440022))  229966--33225577  aanndd  iinn  wwrriittiinngg  ((wwiitthhiinn  4488  hhoouurrss))  ttoo  tthhee  

CChhiilldd  AAbbuussee  CCeenntteerr  ooff  tthhee  CCaassss  CCoouunnttyy  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess..    IIff  tthheerree  iiss  aa  rreeaassoonn  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  

iimmmmeeddiiaattee  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhee  cchhiilldd  iiss  aaddvviissaabbllee,,  aann  oorraall  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ttoo  aann  aapppprroopprriiaattee  

llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeennccyy..  

  

HHOOMMEE--SSCCHHOOOOLL  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
  

EEvveerryy  eeffffoorrtt  iiss  mmaaddee  ttoo  iinnffoorrmm  ppaarreennttss  ooff  sscchhooooll  eevveennttss  aanndd  ssttuuddeenntt  pprrooggrreessss  bbootthh  ffoorrmmaallllyy  aanndd  

iinnffoorrmmaallllyy..    IInnffoorrmmaattiioonn  sseenntt  hhoommee  ttoo  ppaarreennttss  ffrroomm  tthhee  sscchhooooll  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  aass  ssuucchh  oorr  

ssiiggnneedd  bbyy  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ffaaccuullttyy  oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

  



  3333  

AA  sscchhooooll  nneewwsslleetttteerr  wwiillll  bbee  sseenntt  eelleeccttrroonniiccaallllyy  tthhrroouugghh  eemmaaiill,,  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  cchhuurrcchh  bbuulllleettiinn,,  

FFaacceebbooookk  aanndd  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  sscchhooooll  wweebbssiittee  wwwwww..ssttjjbbccaatthhoolliicc..ccoomm..    TThhee  nneewwsslleetttteerr  iiss  

tthhee  pprriimmaarryy  vveehhiiccllee  ffoorr  iinnffoorrmmiinngg  ppaarreennttss  ooff  uuppccoommiinngg  eevveennttss,,  tthhaannkkiinngg  vvaarriioouuss  iinnddiivviidduuaallss  ffoorr  

tthheeiirr  ssuuppppoorrtt,,  aanndd  sshhaarriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  oovveerraallll  ggrroowwtthh,,  ddeevveellooppmmeenntt,,  eedduuccaattiioonn  

aanndd  ppaarreennttiinngg  ooff  eelleemmeennttaarryy  cchhiillddrreenn..    TThhee  nneewwsslleetttteerr  mmaayy  aallssoo  ccoonnttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  

rreeqquuiirreess  aa  rreessppoonnssee  ffrroomm  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss..  

  

OOnn  ooccccaassiioonn  iitt  mmaayy  bbeeccoommee  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnffoorrmm  ppaarreennttss  ooff  ccoonncceerrnnss  rreeggaarrddiinngg  aa  cchhiilldd’’ss  aabbiilliittyy  

ttoo  ffoollllooww  sscchhooooll  rruulleess  oorr  ccoommpplleettee  aaccaaddeemmiicc  wwoorrkk..    SSppeecciiffiicc  sscchhooooll  ffoorrmmss  rreellaatteedd  ttoo  ccoommpplleettiioonn  

ooff  ddaaiillyy  aanndd//oorr  hhoommeewwoorrkk  aassssiiggnnmmeennttss,,  aassssiiggnnmmeenntt  nnootteebbooookkss,,  ddrreessss  ccooddee  aanndd  ffoolllloowwiinngg  sscchhooooll  

rruulleess  hhaavvee  bbeeeenn  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ttoo  tthhee  eexxaacctt  

nnaattuurree  ooff  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy..    TThheessee  ffoorrmmss//nnoottiicceess  aarree  sseenntt  hhoommee  ffoorr  ppaarreennttaall  ssiiggnnaattuurree  aanndd  sshhoouulldd  

bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  sscchhooooll  tthhee  nneexxtt  ddaayy..    TThhee  ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoonnttaaccttiinngg  

ppaarreennttss  ((oorr  hhaavviinngg  aa  ssttuuddeenntt  ccoonnttaacctt  ppaarreennttss))  iiff  tthhee  ffoorrmm  iiss  nnoott  rreettuurrnneedd  ttoo  vveerriiffyy  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

WWhheenneevveerr  ppoossssiibbllee,,  tteeaacchheerrss  wwiillll  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  bbyy  nnoottee,,  eemmaaiill  oorr  

tteelleepphhoonnee  ttoo  ddiissccuussss  aa  cchhiilldd’’ss  pprrooggrreessss  aanndd//oorr  aannsswweerr  aannyy  qquueessttiioonnss..    PPaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  sshhoouulldd  

aallwwaayyss  ffeeeell  ffrreeee  ttoo  ccoonnttaacctt  tteeaacchheerrss  oorr  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aatt  sscchhooooll  oorr  ccooaacchheess..    IItt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  

iinnddiivviidduuaallss  iiddeennttiiffyy  tthheemmsseellvveess  aanndd  lleeaavvee  bbootthh  aa  wwoorrkk//hhoommee  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  aass  wweellll  aass  aann  

iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccaallll..  

  

IItt  iiss  hheellppffuull  ttoo  kknnooww  wwhhoo  ttoo  ccoonnttaacctt  wwhheenn  aa  qquueessttiioonn  aarriisseess  oorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ddeessiirreedd  wwhhiillee  

yyoouurr  cchhiilldd  iiss  aa  ssttuuddeenntt  aatt  SStt..  JJoohhnn..    TThhee  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  bbeesstt  ppoossiittiioonn  ttoo  rreessppoonndd  ccoonncceerrnniinngg  aann  

iinnddiivviidduuaall  ssttuuddeenntt  iiss  tthhee  tteeaacchheerr  oorr  ccooaacchh  mmoosstt  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee  ssiittuuaattiioonn..    IInn  mmoosstt  

iinnssttaanncceess,,  tthhee  qquueessttiioonnss  aanndd//oorr  nneeeedd  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  ssuucccceessssffuullllyy  hhaannddlleedd  aatt  tthhiiss  ffiirrsstt  

lleevveell..  

  

SShhoouulldd  aa  ssaattiissffaaccttoorryy  aannsswweerr//rreessoolluuttiioonn  nnoott  bbee  aacchhiieevveedd  ffoolllloowwiinngg  aa  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  

ccllaassssrroooomm  tteeaacchheerr  oorr  ccooaacchh,,  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  pprroocceeeedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmaannnneerr::  

  

11..  IIssssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ggeenneerraall  ssttuuddeenntt  aaccttiivviittiieess,,  pprrooggrraammss,,  ffiieelldd  ttrriippss,,  aatthhlleettiiccss,,  ssppeecciiaall  

eevveennttss,,  mmuussiiccaall  pprrooggrraammss,,  eettcc..  sshhoouulldd  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  sscchhooooll  pprriinncciippaall..  

22..  IIssssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ccuurrrriiccuulluumm,,  ddiisscciipplliinnee  oorr  sscchhooooll  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  sshhoouulldd  bbee  

aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  pprriinncciippaall..  

33..  IIssssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  HHoommee  &&  SScchhooooll  AAssssoocciiaattiioonn  

aaccttiivviittiieess//ccoommmmiitttteeeess  sshhoouulldd  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  tthhee  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirrppeerrssoonn  oorr  oonnee  ooff  

tthhee  aassssoocciiaattiioonn  ooffffiicceerrss..  

  

IInn  tthhee  eevveenntt  aa  ssiittuuaattiioonn  aarriisseess  iinn  wwhhiicchh  aa  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  wwiisshheess  ttoo  aappppeeaall  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

ddeecciissiioonn,,  aa  ffoorrmmaall  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ttoo  rreevviieeww  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  cchhiieeff  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr..  

  

CCHHAAIINN  OOFF  CCOOMMMMAANNDD  

  
IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  ppaarreenntt  bbeelliieevveess  tthhaatt  hhiiss  oorr  hheerr  ccoonncceerrnn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ggiivveenn  dduuee  aatttteennttiioonn  oorr  

tthhaatt  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceerrnn  iiss  nnoott  iinn  aaccccoorrdd  wwiitthh  tthhee  mmiissssiioonn,,  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  
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sscchhooooll,,  hhee  oorr  sshhee  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  ffuurrtthheerr  ddiissccuussss  tthhee  ssiittuuaattiioonn..    PPaarrttiieess  ttoo  bbee  

rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  ccoouulldd  ppoossssiibbllyy  iinncclluuddee::  

  tteeaacchheerr//ppaarreenntt  

  tteeaacchheerr//ppaarreenntt//pprriinncciippaall  

  tteeaacchheerr//ppaarreenntt//pprriinncciippaall//ssttuuddeenntt  

  ((ssttuuddeenntt))//tteeaacchheerr//ppaarreenntt//pprriinncciippaall//cchhiieeff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr  

  

GGRRIIEEVVAANNCCEE  PPRROOCCEEDDUURREE  

  
PPuurrppoossee::  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ggrriieevvaannccee  pprroocceedduurree  iiss  ttoo  aaddddrreessss  ddiissppuutteess..    TThhiiss  pprroocceedduurree  iiss  

iinntteennddeedd  ttoo  rreessoollvvee  aa  ggrriieevvaannccee  bbyy  iinnffoorrmmaall  pprroocceeeeddiinnggss  iinn  aa  ccooooppeerraattiivvee  CCaatthhoolliicc,,  CChhrriissttiiaann  

aattmmoosspphheerree..    TThhee  pprroocceeeeddiinnggss  aarree  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  ooff  aann  aaddvveerrssaarriiaall  nnaattuurree..    NNoo  ppaarrttiicciippaanntt  

iiss  eennttiittlleedd  ttoo  lleeggaall  rreepprreesseennttaattiioonnss  iinn  tthheessee  pprroocceeeeddiinnggss..    AAllll  ppaarrttiieess  sshhaallll  aaggrreeee  tthhaatt  ggrriieevvaannccee  

pprroocceeeeddiinnggss  sshhaallll  bbee  hheelldd  aapppprroopprriiaatteellyy  ccoonnffiiddeennttiiaall..      

  

NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  ddiissccrriimmiinnaatteedd  aaggaaiinnsstt  bbeeccaauussee  tthhaatt  ppeerrssoonn  ffiilleedd  oorr  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  

ggrriieevvaannccee  pprroocceedduurree  aanndd  nnoo  rreepprriissaallss  ooff  aannyy  kkiinndd  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppeerrssoonn  bbeeccaauussee  ooff  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ggrriieevvaannccee  pprroocceedduurree..  

  
DDeeffiinniittiioonn::  AA  ggrriieevvaannccee  iiss  aa  ffoorrmmaall  ccoommppllaaiinntt..    IItt  iinnvvoollvveess  oonnee  ppaarrttyy  aalllleeggeeddllyy  bbeeiinngg  ddeenniieedd  bbyy  

aannootthheerr  ssoommeetthhiinngg  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ggrriieevvaanntt  ppaarrttyy  bbeelliieevveess  hhee  oorr  sshhee  iiss  eennttiittlleedd..  

  
GGuuiiddaannccee::  CCoonncceerrnnss  aarree  mmoosstt  eeffffeeccttiivveellyy  aaddddrreesssseedd  aanndd  rreessoollvveedd  wwhheenn  ppaarrttiieess  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnn::  

  SSppeeaakk  ffrroomm  ffiirrsstt--hhaanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  eevveennttss..  

  RReemmaaiinn  ooppeenn  ttoo  aanndd  rreessppeeccttffuull  ooff  ootthheerrss’’  vviieewwppooiinnttss..  

  FFooccuuss  tthheeiirr  ddiissccuussssiioonn  oonn  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  ffaaccttuuaall  bbaassiiss  ooff  tthhee  ccoonncceerrnn..  

  

PPaarreennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  bbee  ttrruussttiinngg  ooff  tthhee  tteeaacchheerr’’ss  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  

ooff  tthhee  tteeaacchheerr’’ss  rroollee  aass  aann  aauutthhoorriittyy  eesssseennttiiaall  ttoo  tthhee  eeffffeeccttiivvee  iinnssttrruuccttiioonn  ooff  ggrroouuppss  ooff  ssttuuddeennttss..  

  
PPrroocceessss::    BBeeffoorree  aalllloowwiinngg  ddiiffffeerreenncceess  ttoo  bbeeccoommee  ffoorrmmaalliizzeedd  ggrriieevvaanncceess,,  aann  eeffffoorrtt  sshhoouulldd  bbee  

mmaaddee  ttoo  rreessoollvvee  ddiissppuutteess  tthhrroouugghh  aann  ooppeenn  ddiissccuussssiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  aanndd  tthhee  

iimmmmeeddiiaattee  aauutthhoorriittyy,,  ((ii..ee..  ppaarreenntt  ttoo  tteeaacchheerr))..  

PPaarreennttss  wwhhoo  hhaavvee  aa  ggrriieevvaannccee  aabboouutt  tthhee  sscchhooooll  pprrooggrraamm,,  ssttuuddeenntt  ppeerrffoorrmmaannccee,,  tteeaacchheerr  

eexxppeeccttaattiioonnss  oorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeecciissiioonnss::  

11..  AAsskk  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  tteeaacchheerr  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthhiinn  ffiivvee  sscchhooooll  ddaayyss  ooff  tthhee  ooccccuurrrreennccee  rreeggaarrddiinngg  

ccllaassssrroooomm  iissssuueess  aanndd  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffoorr  nnoonn--ccllaassssrroooomm  iissssuueess..  

22..  TThhee  tteeaacchheerr  aanndd//oorr  pprriinncciippaall  wwiillll  rreessppoonndd  wwiitthhiinn  ttwwoo  sscchhooooll  ddaayyss  ttoo  aannsswweerr  aannyy  

qquueessttiioonnss  ((tthhee  hhoommee  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  ooff  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  wwiillll  nnoott  bbee  

ggiivveenn  oouutt  bbyy  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell))..  

33..  TThhee  pprriinncciippaall  wwiillll  mmeeeett  wwiitthh  bbootthh  ppaarreenntt((ss))  aanndd  tteeaacchheerr((ss))  ttoo  aassssiisstt  iinn  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  

ccoonncceerrnn  iiff  tthheeiirr  ccoonncceerrnnss  aarree  nnoott  rreessoollvveedd  tthhrroouugghh  ddiissccuussssiioonn  wwiitthh  tthhee  tteeaacchheerr..  

  

TThhee  pprriinncciippaall  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddaayy--ttoo--ddaayy  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll,,  aanndd  iinn  aaccccoorrdd  wwiitthh  tthhaatt  

rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  hhaass  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  mmaakkee  ffiinnaall  ddeecciissiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  ccoonncceerrnnss..  
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IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  ppaarreenntt  bbeelliieevveess  tthhaatt  hhiiss  oorr  hheerr  ccoonncceerrnn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ggiivveenn  dduuee  aatttteennttiioonn  oorr  

tthhaatt  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceerrnn  iiss  nnoott  iinn  aaccccoorrdd  wwiitthh  tthhee  mmiissssiioonn,,  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  

sscchhooooll,,  hhee  oorr  sshhee  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  ffuurrtthheerr  ddiissccuussss  tthhee  ssiittuuaattiioonn..    PPaarrttiieess  ttoo  bbee  

rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhiiss  mmeeeettiinngg  ccoouulldd  ppoossssiibbllyy  iinncclluuddee::  

  tteeaacchheerr//ppaarreenntt  

  tteeaacchheerr//ppaarreenntt//pprriinncciippaall  

  tteeaacchheerr//ppaarreenntt//pprriinncciippaall//ssttuuddeenntt  

  ((ssttuuddeenntt))//tteeaacchheerr//ppaarreenntt//pprriinncciippaall//cchhiieeff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr  

  

PPRROOGGRREESSSS  &&  PPOOLLIICCYY  IISSSSUUEESS  

  
TThhee  sscchhooooll  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  iiss  aavvaaiillaabbllee  aass  aa  ffoorruumm  ffoorr  ppaarreennttaall  ccoonncceerrnnss  oovveerr  ppoolliiccyy  oorr  pprroocceessss  

iissssuueess..    IItt  iiss  nnoott  aa  bbooddyy  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ssppeecciiffiiccss  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  ggrriieevvaannccee  bbuutt  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  

ppoolliiccyy//pprroocceessss  tthhaatt  mmaayy  bbee  ddiissccoovveerreedd  tthhrroouugghh  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ssuucchh  ggrriieevvaanncceess..    SSppeecciiffiiccss  nneeeedd  ttoo  

bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  aanndd//oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aass  oouuttlliinneedd  aabboovvee..  

  

PPaarreennttaall  ddiissaaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  SScchhooooll  PPrrooggrraammss//AAccttiivviittiieess::  IIff  sseerriioouuss  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  

wwiitthh  sscchhooooll  pprrooggrraammss//aaccttiivviittiieess  rreessuullttss  iinn  oonnggooiinngg  aaggiittaattiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  ppaarreennttss,,  tthhee  

sscchhooooll’’ss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  aasssseessss  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ssuucchh  aaggiittaattiioonn,,  aanndd  aafftteerr  ddiissccuussssiioonn  ooff  

tthhee  mmaatttteerr  wwiitthh  tthhee  ppaarreennttss,,  wwiillll  eexxeerrcciissee  tthhee  sscchhooooll’’ss  pprreerrooggaattiivvee  ttoo  wwiitthhddrraaww  

ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  eennrroollllmmeenntt  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  

  

HHOOMMEE  AANNDD  SSCCHHOOOOLL  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

  
TThhee  HHoommee  &&  SScchhooooll  AAssssoocciiaattiioonn  eexxiissttss  aass  aa  ssuuppppoorrtt  oorrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll..    

AAllll  ppaarreennttss  ooff  cchhiillddrreenn  eennrroolllleedd  aarree  aauuttoommaattiiccaallllyy  mmeemmbbeerrss  aanndd  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  dduueess  uuppoonn  

eennrroollllmmeenntt..    TThheerree  aarree  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  mmeeeettiinnggss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  aanndd  aallll  ppaarreennttss  aarree  

eennccoouurraaggeedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee..    TThhee  aassssoocciiaattiioonn  ccoooorrddiinnaatteess  aaccttiivviittiieess  ffoorr  ffuunndd  rraaiissiinngg  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  

sscchhooooll..    VVaarriioouuss  ccoommmmiitttteeeess  aarree  oorrggaanniizzeedd  ttoo  aassssiisstt  tthhee  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttuuddeennttss  iinn  tthheeiirr  tteeaacchhiinngg,,  

lleeaarrnniinngg  aanndd  aassssoocciiaatteedd  aaccttiivviittiieess..    OOffffiicceerrss  ffoorr  tthhiiss  yyeeaarr  aarree::  

  

PPrreessiiddeenntt                              DDoonneettttee  KKooeellzzeerr  

VViiccee  PPrreessiiddeenntt          BBeetthh  SSttaasskkiieewwiicczz  

TTrreeaassuurreerr            EErriinn  GGiilllleenn  

AAccttiivviittyy  CCoooorrddiinnaattoorr          JJeennnniiffeerr  MMoossss  

  

TThhee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  HHoommee  &&  SScchhooooll  AAssssoocciiaattiioonn  aarree  eelleecctteedd  eeaacchh  yyeeaarr..    AAss  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee,,  tthheeyy  aarree  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  aanndd  iittss  mmaannyy  

pprroojjeeccttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr..    AAnnyy  ppaarreenntt  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  rruunn  ffoorr  aann  eexxeeccuuttiivvee  ppoossiittiioonn  wwhheenn  

eelleeccttiioonnss  aarree  hheelldd  eeaacchh  sspprriinngg..  
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TThhiiss  FFoorrmm  mmuusstt  bbee  ffiilllleedd  oouutt  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  aallll  ffaammiilliieess..  

  
Dear Parents and Students, 
  
This handbook contains pertinent information regarding Nebraska state law concerning 
concussion, student conduct, discipline, programs, media release, computer, internet, iPad 
policies and activities.  Please review this handbook together and discuss the contents with your 
child(ren).   If you have any questions, please contact me at 402-296-6230.  Students will be 
held responsible for the regulations outlined in the handbook.  Please date and sign at the 
bottom and return this page to the school as soon as possible. 
  
Student name_________________________________ Grade_____ Teacher_______________ 
  
Student name__________________________________Grade____ Teacher________________ 
  
Student name__________________________________ Grade____ Teacher________________ 
  
Student name _________________________________ Grade ____ Teacher _______________ 
  
Date ______________________________ 
  
Parent/Guardian signature ________________________________________________________ 
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MEDIA RELEASE PERMISSION FORM 

I hereby agree and give my permission for St. John the Baptist School and/or the Diocese of 
Lincoln (the “School”) to record, film, photograph, audiotape or videotape my child’s name, 
image, likeness, spoken words, student work, performance and movement, in any form 
(hereinafter collectively referred to as “Works”), and to display, publish, distribute or exhibit 
these Works or any part thereof for the purpose of and in connection with any material that 
may be created by the Schools including, without limitation, for posting on the world wide web 
(WWW) and/or for broadcasting on television.  

I understand that this permission form also covers any pictures that may be published in the 
school yearbook, any brochures, the local newspaper and the Southern Nebraska Register, and 
any videos of any school programs/activities.  I also understand that I will have to sign this 
permission form yearly for each of my children who attend St. John the Baptist School. 
 
By entering into this informed consent and release and granting the permission as stated 
herein, I also am releasing St. John the Baptist School and the Diocese and their respective 
officers, directors, agents and/or employees from and against any and all liability, loss, damage, 
costs, claims and/or causes of action arising out of or related to my son/daughter’s participation 
in any media events, including, without limitation, television broadcasts, promotional materials 
or website projects.  

I have read this Informed Consent and Release and understand its terms.  I sign it 
voluntarily and with full knowledge of its significance.  

Child’s Name:  _________________________________________________________________  

Grade: _____________________  

Parent/Guardian’s Name:  ________________________________________________________  

Parent/Guardian’s Signature:  _____________________________________________________  

Date: _______________________  
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IIPPAADD  AACCCCEEPPTTAABBLLEE  UUSSEE  PPOOLLIICCYY  FFOORR  SSTTUUDDEENNTTSS  

  
St. John the Baptist School has received a cart of iPads (Coi) for student use for the current 
school year. The iPads will have predetermined applications (Apps) installed.   
  
All students and parents are required to review this document, as well as sign the 
accompanying agreement to protect the hardware and software inherent with this technology.  
  
Technology resources at St. John the Baptist School are provided for the purpose of supporting 
the educational mission of the School.  The School’s goal in providing the iPad is to promote 
educational excellence: by facilitating resource sharing, innovation, research, creativity, 
communication, increased productivity, and mobile learning.    
  
Use of these technologies is a privilege that carries responsibility and behavioral expectations 
consistent with all school rules and policies, including but not limited to those stated in the 
Parent-Student School Handbook.  It is understood that members of the St. John the Baptist 
School community will use all types of computing devices and the School’s network in a 
responsible, ethical, and legal manner at all times.  
  
St. John the Baptist School retains sole right of possession of the iPad and related equipment.   
  

11..  IIPPAADDSS  
  

11..11  RReecceeiivviinngg  aann  iiPPaadd    
iPads will be distributed by the teacher.  The teacher is responsible for documenting what 
student is using each device.  All devices will be returned by the end of the period.  
  

11..22  IInntteennttiioonnaall  MMiissuussee  FFiinneess    
If a student is caught intentionally misusing and iPad, that student and/or parent of student, 
will be responsible for the cost of repair or replacement of the iPad. Repair costs will not exceed 
the replacement cost of the device. 
 

22..  TTAAKKIINNGG  CCAARREE  OOFF  IIPPAADDSS    
  

Students are responsible for handling the iPad with care. iPads that are broken or fail to work 
properly should be reported immediately to the teacher, who will then take the device to the 
Technology liaison for an evaluation of the device. 
 

22..11  GGeenneerraall  PPrreeccaauuttiioonnss    
 The iPad is school property and all users will follow this policy and the St. John the 

Baptist School acceptable use policy for technology.  
 Cords and cables must be inserted carefully into the iPad to prevent damage.  
 iPads must remain free of any writing, drawing, stickers, or labels that are not the 

property of St. John the Baptist School.  

  
22..22  CCaarrrryyiinngg  iiPPaaddss    
Protective cases are provided with the iPads.  They have sufficient padding to protect the iPad 
from normal treatment and provide a suitable means for carrying the device within the school.  
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iPads should always be within the protective iPad case when carried.  
 

22..33  SSccrreeeenn  CCaarree    
The iPad screens can be damaged if subjected to rough treatment. The screens are particularly 
sensitive to damage from excessive pressure on the screen.  

  Do not lean on the top of the iPad.  
  Do not place anything on the iPad that could put pressure on the screen.  
  Do not place anything in the carrying case that will press against the cover.  
  The iPad screen should be cleaned with a soft, dry cloth or anti-static cloth; no cleaners 

of any type should be used.   See page 35 in Chapter 2 of the iPad User’s Manual 
(http://manuals.info.apple.com/en_US/ipad_2_user_guide.pdf) for more information.  

 Do not “bump” the iPad against lockers, walls, floors, etc., as it may damage the device.  
 

33..  DDEEVVIICCEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT    
  

33..11  EE--mmaaiill  PPaasssswwoorrddss    
 Each iPad has an Outlook email account attached to the device.  The password may not 

be changed. 
 The iPad email is not to be used other than when directed by a teacher. Students may 

email their teachers, as directed. 
 

33..22  SSccrreeeennssaavveerrss//BBaacckkggrroouunndd  PPhhoottooss    
 A standard screensaver or background will be preset on the iPad and may not be 

changed by the student.  
 

33..33  PPhhoottooss    
 Photos and images storage on the iPad will be for school projects only.  Storing personal 

photos or downloading personal images is not allowed.   
 

33..44  SSoouunndd,,  MMuussiicc,,  GGaammeess,,  oorr  AAppppss    
 St. John the Baptist School will synchronize the iPads to contain the necessary Apps for 

school work. Students will not synchronize iPads or add Apps.  The software/Apps 
originally installed by St. John the Baptist School must remain on the iPad in usable 
condition and be easily accessible at all times. From time to time the school may add or 
modify software applications for use in a particular course. 

 Students may not download music, apps, or anything else onto the school iPads without 
teacher permission.   

 If a student is caught downloading onto an iPad or deleting apps, there may be a fee to 
cover restoration of the device.  

 Sound must be muted at all times unless permission is obtained from the teacher for 
instructional purposes. Ear buds and styluses will be provided by St. John the Baptist 
School and stored at school.  iPad ear buds and styluses should be stored in a way to 
prevent them from being tangled per teacher instructions.   

 Non-educational apps are not allowed on the iPads.   
 The device will be synced only with a school provided iTunes account by the school’s 

designated personnel.    
 The teacher will determine which apps are to be used.  Students are to ONLY use apps 

as directed by the teacher.   

http://manuals.info.apple.com/en_US/ipad_2_user_guide.pdf


  4400  

 If technical difficulties occur or unauthorized software (non-St. John the Baptist School 
iTunes Apps) is discovered, the iPad will be restored from backup  

  
33..55  PPrriinnttiinngg    

 Printing is not available from the iPad.  This is the primary reason for email on the 
device.   

33..66  NNeettwwoorrkk  CCoonnnneeccttiivviittyy    
 Each COi has a wireless access point which will provide wireless access when needed.  

St. John the Baptist School makes no guarantee that the school network will be up and 
running 100% of the time.    

 The teacher will determine which apps are to be accessed and if network availability is 
necessary.   
 

33..77    iiPPaadd  CCaarree    
 Only labels or stickers provided by St. John the Baptist School may be applied to the 

iPad.  
 iPad cases furnished by the school returned with more than normal wear or alterations 

may result in paying a replacement fee.  
 When students are not using their iPads, they should be stored in iPad storage unit.  

Overnight, they must be returned to the sync cart.   
 

44..  AACCCCEEPPTTAABBLLEE  UUSSEE    
  

 The use of the technology resources at St. John the Baptist School is a privilege, not a 
right. The privilege of using the technology resources provided by the school is not 
transferable or extendible by students to people or groups outside the school and 
terminates when a student is no longer enrolled in the school.  

 This policy is provided to make all users aware of the responsibilities associated with 
efficient, ethical, and lawful use of technology resources. If a person violates any part of 
the Acceptable Use Policy, technology privileges may be terminated, access to the 
school’s technology resources may be denied, and the appropriate disciplinary action 
shall be applied. The St. John the Baptist School Acceptable Use Policy shall be applied 
to student infractions.  

 Violations may result in disciplinary action up to and including suspension/expulsion for 
students. When applicable, law enforcement agencies may be involved.  
 

55..  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS  
  

  55..11  SScchhooooll  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  ttoo::    
 Provide Internet (when possible) and email access to its students via the iPad device.  
 Provide staff guidance to aid students in doing research and help assure student 

compliance of the acceptable use policy.  
 

55..22  SSttuuddeennttss  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree  ttoo::    
 Use computers/iPad in a responsible and ethical manner.  
 Obey general school rules concerning behavior and communication that apply to 

iPad/computer use.  
 Use all technology resources in an appropriate manner so as to not damage school 
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equipment.  Damage includes, but is not limited to, the loss of data resulting from 
delays, non-deliveries, or service interruptions caused by the student’s own negligence, 
errors or omissions. Use of any information obtained via St. John the Baptist School 
designated Internet System is at your own risk. St. John the Baptist School specifically 
denies any responsibility for the accuracy or quality of information obtained through its 
services.  

 Help St. John the Baptist School protect our computer system/device by contacting an 
administrator about any security problems they may encounter.  

 Turn off and secure the iPad before storage in the cart.  
 Print a copy of any email containing inappropriate or abusive language or if the subject 

matter is questionable, and turn in to the School Office.  

55..33  SSttuuddeenntt  AAccttiivviittiieess  SSttrriiccttllyy  PPrroohhiibbiitteedd::    
 Illegal installation or transmission of copyrighted materials.  
 Any action that violates existing School policy or public law.  
 Sending, accessing, uploading, downloading, or distributing offensive, profane, 

threatening, pornographic, obscene, or sexually explicit materials.  
 Use of chat rooms, sites selling term papers, book reports and other forms of student 

work.  
 Use of any Messaging services-such as (but not restricted to): SKYPE, MSN Messenger, 

ICQ, AIM, IMO, etc.  
 Non educational games.  Only educational games, which in no way contradict our 

mission as a Catholic school may be used with permission of a teacher.   
 Use of outside data disks or external attachments without prior approval from the 

administration.  
 Changing of iPad settings (exceptions include settings such as font size, brightness, 

etc).  
 “Jailbreaking” of an iPad  or any other attempt to remove or replace the OEM operating 

system and its controls. 
 Spamming-Sending mass or inappropriate emails.  
 Gaining access to other student’s accounts, files, and/or data.  
 Use of the school’s internet access or email accounts for financial or commercial gain or 

for any illegal activity.  
 Use of anonymous and/or false communications such as, but not limited to, MSN 

Messenger, Yahoo Messenger, email, etc.  
 Participation in credit card fraud, electronic forgery or other forms of illegal behavior.  
 Vandalism (any malicious attempt to harm or destroy hardware, software or data, 

including, but not limited to, the uploading or creation of computer viruses or computer 
programs that can infiltrate computer systems and/or damage software components) of 
school equipment.  

 Transmission or accessing materials that are obscene, offensive, threatening or 
otherwise intended to harass or demean recipients.  

 Attempting to bypass the St. John the Baptist School web filter. 
 Use of an iPad assigned to another student unless directed by the teacher.  

 

66..  MMIISSCC  
  

66..11  LLeeggaall  PPrroopprriieettyy    
 Comply with trademark and copyright laws and all license agreements. Ignorance of the 



  4422  

law is not immunity. If you are unsure, ask a teacher or parent.  
 Plagiarism is a violation of the St. John the Baptist School Code of Conduct. Give credit 

to all sources used, whether quoted or summarized. This includes all forms of media on 
the Internet, such as graphics, movies, music, and text.  

 Use or possession of hacking software is strictly prohibited and violators will be subject 
to the St. John the Baptist School Student/Parent Handbook. Violation of applicable 
state or federal law will result in criminal prosecution or disciplinary action.  

 I agree to the stipulations set forth in the above documents.  

  

  

AATTHHLLEETTIICC  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  HHAANNDDBBOOOOKK,,  PPOOLLIICCYY  SSTTAATTEEMMEENNTTSS,,  RRUULLEESS  &&  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  
MMiissssiioonn  SSttaatteemmeenntt  

  

SStt..  JJoohhnn’’ss  AAtthhlleettiiccss  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  aallll  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  lleeaarrnn  

aanndd  bbee  ssuucccceessssffuull  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  pprroommootteess  aaccaaddeemmiicc,,  aatthhlleettiicc,,  aanndd  ssppiirriittuuaall  eexxcceelllleennccee..    

SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  SScchhooooll  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  eennssuurriinngg  tthhaatt  oouurr  pprrooggrraammss  aarree  aann  eenndduurriinngg  ssoouurrccee  

ooff  pprriiddee  ttoo  oouurr  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess,,  ssttaaffff,,  aalluummnnii,,  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  ppaarriisshh..  

  
DDeeffiinniittiioonn::    ‘‘SSppoorrttss’’  aatt  SStt..  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  CCaatthhoolliicc  SScchhooooll  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssppoorrttss  ooffffeerreedd::  

  44tthh  --88tthh  GGrraaddee  GGiirrllss’’  VVoolllleeyybbaallll  

  44tthh  --88tthh  GGrraaddee  GGiirrllss’’  BBaasskkeettbbaallll  

  44tthh  --88tthh  GGrraaddee  BBooyyss’’  BBaasskkeettbbaallll  

  

PPaarreennttss  

  

II  uurrggee  yyoouu  ttoo  llooookk  oovveerr  tthhiiss  hhaannddbbooookk  ccaarreeffuullllyy  aanndd  rreeffeerr  ttoo  iitt  oofftteenn  wwhheenneevveerr  qquueessttiioonnss  aarriissee..    

IItt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  ccoommpprreehheennssiivvee  iinn  nnaattuurree  aanndd  ttoo  bbrriinngg  ccllaarriittyy  ttoo  tthhee  eexxppeeccttaattiioonnss  SStt..  JJoohhnn’’ss  

hhaass  ffoorr  iittss  ccooaacchheess,,  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss,,  aanndd  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess..  

  
TThhee  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  aa  yyoouunngg  aatthhlleettee  rreecceeiivveess  ffrroomm  hhiiss  oorr  hheerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aatthhlleettiiccss  ddeeppeennddss  

iinn  llaarrggee  ppaarrtt  oonn  hhooww  wweellll  eevveerryyoonnee  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee  eexxppeerriieennccee  ccoommmmuunniiccaatteess  wwiitthh  oonnee  

aannootthheerr..  BBootthh  ppaarreennttiinngg  aanndd  ccooaacchhiinngg  aarree  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt  vvooccaattiioonnss..    BByy  eessttaabblliisshhiinngg  aann  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  eeaacchh  ppoossiittiioonn,,  wwee  aarree  bbeetttteerr  aabbllee  ttoo  aacccceepptt  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  ootthheerrss  aanndd  pprroovviiddee  

ggrreeaatteerr  bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt..    AAss  ppaarreennttss,,  wwhheenn  yyoouurr  cchhiillddrreenn  bbeeccoommee  iinnvvoollvveedd  iinn  oouurr  

pprrooggrraammss,,  yyoouu  hhaavvee  aa  rriigghhtt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  eexxppeeccttaattiioonnss  aarree  ppllaacceedd  oonn  yyoouurr  cchhiilldd..    TThhiiss  

bbeeggiinnss  wwiitthh  cclleeaarr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  ccooaacchh..  

  

AA..    AApppprroopprriiaattee  ccoonncceerrnnss  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  aa  ccooaacchh  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

  TThhee  pphhyyssiiccaall  aanndd  mmeennttaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  yyoouurr  cchhiilldd;;  

  WWaayyss  ttoo  hheellpp  yyoouurr  cchhiilldd  iimmpprroovvee;;  

  CCoonncceerrnnss  aabboouutt  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  bbeehhaavviioorr..  

  

BB..    IIssssuueess  tthhaatt  aarree  nnoott  aapppprroopprriiaattee  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  ccooaacchheess  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

  PPllaayyiinngg  ttiimmee;;  

  TTeeaamm  ssttrraatteeggyy;;  

  PPllaayy  sseelleeccttiioonn;;  

  OOtthheerr  ssttuuddeenntt  aatthhlleetteess..  
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CC..    IItt  iiss  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aacccceepptt  tthhaatt  yyoouurr  cchhiilldd  iiss  nnoott  ppllaayyiinngg  aass  mmuucchh  aass  yyoouu  mmaayy  hhooppee..    IItt  iiss  

tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  tthhiiss  ddeeppaarrttmmeenntt  tthhaatt  ffaaiirr  ppllaayyiinngg  ttiimmee  iiss  eennccoouurraaggeedd..    FFaaiirr  ppllaayyiinngg  ttiimmee  iiss  nnoott  

ddeeffiinneedd  aass  ‘‘eeqquuaall’’  ppllaayyiinngg  ttiimmee..    JJuusstt  aass  ssttuuddeennttss  eeaarrnn  aa  ffaaiirr  ggrraaddee  bbaasseedd  oonn  tthhee  wwoorrkk  tthheeyy  hhaavvee  

aaccccoommpplliisshheedd  iinn  sscchhooooll,,  iitt  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthheeiirr  ggrraaddeess  aarree  ‘‘eeqquuaall..’’      

          AAss  yyoouu  hhaavvee  sseeeenn  ffrroomm  tthhee  lliisstt  aabboovvee,,  cceerrttaaiinn  tthhiinnggss  ccaann  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  yyoouurr  

cchhiilldd’’ss  ccooaacchh..  TThheerree  aarree  ssiittuuaattiioonnss  tthhaatt  mmaayy  rreeqquuiirree  aa  ccoonnffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ccooaacchh  aanndd  tthhee  

ppaarreenntt..    TThheessee  mmeeeettiinnggss  aarree  eennccoouurraaggeedd..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  bbootthh  ppaarrttiieess  iinnvvoollvveedd  hhaavvee  aa  cclleeaarr  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ootthheerr’’ss  ppoossiittiioonn..      

  

DD..    CCoonnffeerreenncceess  wwiitthh  ccooaacchhiinngg  ssttaaffff  wwiillll  aabbiiddee  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurreess::  

  CCaallll  ttoo  sseett  uupp  aann  aappppooiinnttmmeenntt  ffoorr  aa  ttiimmee  tthhaatt  iiss  mmuuttuuaallllyy  aaggrreeeeaabbllee;;  

  IIff  tthhee  ccooaacchh  ccaannnnoott  bbee  rreeaacchheedd  aafftteerr  aa  rreeaassoonnaabbllee  nnuummbbeerr  ooff  aatttteemmppttss,,  ccaallll  tthhee  aatthhlleettiicc  

ddiirreeccttoorr..    SShhee  wwiillll  sseett  uupp  aa  mmeeeettiinngg  ffoorr  yyoouu;;  

  DDOO  NNOOTT  aatttteemmpptt  ttoo  ccoonnffrroonntt  aa  ccooaacchh  bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  aa  ccoonntteesstt  oorr  pprraaccttiiccee..    TThheessee  ccaann  bbee  

eemmoottiioonnaall  ttiimmeess  ffoorr  ppaarreenntt,,  aatthhlleettee  aanndd  ccooaacchh..    MMeeeettiinnggss  ooff  tthhiiss  nnaattuurree  sseellddoomm  pprroommoottee  

ppoossiittiivvee  rreessoolluuttiioonnss..  

  

EE..    CCoommmmuunniiccaattiioonn  yyoouu  sshhoouulldd  eexxppeecctt  ffrroomm  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  ccooaacchh::  

  EExxppeeccttaattiioonnss  tthhee  ccooaacchh  hhaass  ffoorr  yyoouurr  cchhiilldd  aass  wweellll  aass  aallll  ppllaayyeerrss  oonn  tthhee  ssqquuaadd;;  

  LLooccaattiioonnss  aanndd  ttiimmeess  ooff  pprraaccttiicceess  aanndd  ccoonntteessttss;;  

  IInnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  yyoouurr  cchhiilldd  iiss  iinnjjuurreedd;;  

  DDiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  tthhaatt  rreessuullttss  iinn  rreemmoovvaall  ffrroomm  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  

FF..    HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  ccoonncceerrnnss::  

  AAllll  ssttuuddeenntt  pphhyyssiiccaall//hheeaalltthh  ffoorrmmss  mmuusstt  bbee  ttuurrnneedd  iinnttoo  tthhee  ooffffiiccee  bbeeffoorree  aatthhlleetteess  ccaann  

bbeeggiinn  pprraaccttiiccee;;  

  SSttuuddeenntt--aatthhlleetteess,,  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss,,  eettcc..,,  ccaannnnoott  hhoolldd  SStt..  JJoohhnn’’ss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iinnjjuurriieess,,  

aacccciiddeennttss,,  oorr  ddeeaatthh  ooff  tthheeiirr  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  aass  lloonngg  aass  tthheerree  wwaass  pprrooppeerr  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  

tthhee  ffaacciilliittiieess  aarree  ddeeeemmeedd  aaddeeqquuaattee  ttoo  hhoolldd  aatthhlleettiicc  eevveennttss;;  

  AAtthhlleetteess  ffoorr  wwhhoomm  ‘‘eeppii  ppeennss’’  oorr  iinnhhaalleerrss  aarree  pprreessccrriibbeedd  sshhoouulldd  hhaavvee  tthhoossee  iitteemmss  wwiitthh  

tthheemm  aatt  aallll  pprraaccttiicceess  aanndd  ggaammeess..    CCooaacchheess  aarree  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  kkeeeeppiinngg  tthheessee  iitteemmss  

oonn  hhaanndd;;  

  IItt  iiss  tthhee  ppaarreennttss’’  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  ccooaacchh  ooff  aannyy  ssppeecciiaall  mmeeddiiccaall  ccoonncceerrnnss,,  

iissssuueess,,  aanndd//oorr  mmeeddiiccaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthheeiirr  cchhiilldd::  

  AAnnyy  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  uunnddeerr  tthhee  ccaarree  ooff  aa  pphhyyssiicciiaann  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aa  ddooccttoorr’’ss  nnoottee  ttoo  tthhee  

ccooaacchh,,  ooffffiiccee,,  aanndd  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr;;  

  AAnnyy  aatthhlleettee  wwhhoo  rreecceeiivveess  aann  iinnjjuurryy  rreeqquuiirriinngg  aa  ddooccttoorr’’ss  ccaarree  mmuusstt  oobbttaaiinn  wwrriitttteenn  

ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  aa  ddooccttoorr  bbeeffoorree  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  

mmuusstt  pprroovviiddee  aa  ccooppyy  ooff  ssaaiidd  nnoottee  ttoo  tthhee  ccooaacchh,,  ooffffiiccee,,  aanndd  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr..  

  AAllll  ccooaacchheess  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  iinn  CCoonnccuussssiioonn  AAwwaarreenneessss  aanndd  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  aarree  uunnddeerr  

ssttrriicctt  rruulleess  tthheeyy  mmuusstt  ffoollllooww  rreeggaarrddiinngg  aa  ppllaayyeerr’’ss  hheeaalltthh  aanndd  wweellllnneessss..  

  IIff  aa  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  iiss  ssuussppeecctteedd  ooff  hhaavviinngg  aa  ccoonnccuussssiioonn,,  tthhee  ccooaacchh  wwiillll  ssiitt  tthhee  ppllaayyeerr  oouutt  

ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  pprraaccttiiccee//ggaammee  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt  mmaayy  nnoott  rreettuurrnn  ttoo  pprraaccttiiccee  oorr  

ggaammeess  uunnttiill  tthheeyy  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ddooccttoorr’’ss  cclleeaarraannccee  ––  nnoo  eexxcceeppttiioonnss..  

  

GG..    PPrraaccttiiccee,,  DDiissmmiissssaall,,  aanndd  PPiicckk--uupp  TTiimmeess::  

  PPrraaccttiiccee  ttiimmeess  wwiillll  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  eeaacchh  tteeaamm;;  
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  SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  ttoo  llooiitteerr  aarroouunndd  tthhee  sscchhooooll  uunnttiill  tthheeiirr  pprraaccttiiccee  ttiimmee  ssttaarrttss;;  

  TTeeaacchheerrss,,  ccooaacchheess,,  aanndd  ssttaaffff  wwiillll  nnoott  ssuuppeerrvviissee  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  aafftteerr  sscchhooooll  uunnttiill  tthhee  

ssttaarrtt  ooff  tthheeiirr  pprraaccttiiccee  oorr  ggaammeess;;  

  PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaannss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ggeettttiinngg  ssttuuddeennttss  ttoo  aanndd  ffrroomm  pprraaccttiiccee  aatt  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  ttiimmee;;  

  IIff  aa  ppaarreenntt  mmuusstt  ddrroopp  tthheeiirr  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  ooffff  aatt  sscchhooooll  ffoorr  pprraaccttiiccee,,  tthheeyy  aarree  nnoott  ttoo  

lleeaavvee  uunnttiill  tthhee  cchhiilldd  hhaass  ggaaiinneedd  aacccceessss  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg;;    

  IIff  pprraaccttiiccee  ttiimmee  iiss  aafftteerr  sscchhooooll  hhoouurrss,,  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  wwiillll  nnoott  ggaaiinn  aacccceessss  ttoo  SStt..  JJoohhnn’’ss  

uunnttiill  tthheeiirr  ccooaacchh  hhaass  aarrrriivveedd;;  

  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  bbee  ppiicckkeedd  uupp  pprroommppttllyy  aafftteerr  pprraaccttiiccee  iiss  ddiissmmiisssseedd;;  

  IIff  aa  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ppiicckk  uupp  tthheeiirr  cchhiilldd  aatt  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  ttiimmee,,  aa  ccaallll  mmuusstt  

bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  pprriioorr  ttoo  sscchhooooll  ddiissmmiissssaall  aanndd  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  mmuusstt  hhaavvee  pprriioorr  

aarrrraannggeemmeennttss  iinn  ppllaaccee  bbeeffoorree  pprraaccttiiccee  bbeeggiinnss..    TThhiiss  ccaannnnoott  iinncclluuddee  hhaavviinngg  tthhee  cchhiilldd  wwaaiitt  

aatt  tthhee  sscchhooooll  uunnttiill  pprraaccttiiccee  oorr  tthhee  ggaammee  ssttaarrttss,,  nnoorr  sshhaallll  iitt  iinncclluuddee  hhaavviinngg  tthhee  cchhiilldd  wwaaiitt  

aann  iinnoorrddiinnaattee  aammoouunntt  ooff  ttiimmee  aafftteerr  pprraaccttiiccee  iiss  oovveerr  bbeeffoorree  hhee//sshhee  iiss  ttoo  bbee  ppiicckkeedd  uupp;;  

  TThhee  ccooaacchheess  wwiillll  nnoott  lleeaavvee  tthhee  bbuuiillddiinngg  uunnttiill  aallll  ssttuuddeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  ppiicckkeedd  uupp..  

  

HH..  TThhee  RRoollee  ooff  PPaarreennttss//SSppeeccttaattoorrss  dduurriinngg  tthhee  sseeaassoonn::  

  AAtttteenndd  aallll  aatthhlleettiicc  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  ccooaacchheess//aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr;;  

  CCoommee  ttoo  tthhee  ggaammeess  ––  kkiiddss  aanndd  ccooaacchheess  lloovvee  tthhee  ssuuppppoorrtt;;  

  BBee  eenntthhuussiiaassttiicc  aanndd  eennccoouurraaggiinngg;;  

  RReessppeecctt  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  sscchhooooll  aanndd  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss;;  

  NNeevveerr  hheecckkllee,,  jjeeeerr,,  oorr  ddiissttrraacctt  oouurr  oowwnn  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  oorr  mmeemmbbeerrss  ooff  ooppppoossiinngg  tteeaammss,,  

ooffffiicciiaallss,,  oorr  ccooaacchheess;;  

  NNeevveerr  ccrriittiicciizzee  tthhee  aatthhlleetteess  oorr  ccooaacchheess  ffoorr  tthhee  lloossss  ooff  aa  ccoonntteesstt;;  

  AAcccceepptt  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess  aass  tthheeyy  aarree  aanndd  ffooccuuss  oonn  hheellppiinngg  tthheemm  ttoo  

jjuusstt  ddoo  tthheeiirr  bbeesstt;;  

  TTeeaacchh  yyoouurr  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  ttoo  eennjjooyy  tthhee  tthhrriillll  ooff  ccoommppeettiittiioonn,,  tthhee  ffuullffiillllmmeenntt  ooff  jjuusstt  bbeeiinngg  

ppaarrtt  ooff  iitt  aallll,,  aanndd  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  hhaavviinngg  ddoonnee  tthheeiirr  vveerryy  bbeesstt;;  

  NNeevveerr  ccoommppaarree  aanndd  ccoonnttrraasstt  tthhee  sskkiillllss,,  ccoouurraaggee,,  oorr  aattttiittuuddee  ooff  yyoouurr  cchhiilldd  wwiitthh  tthhaatt  ooff  

tthheeiirr  tteeaammmmaatteess,,  ooppppoonneennttss,,  oorr  ootthheerr  aatthhlleetteess  iinn  aa  nneeggaattiivvee  mmaannnneerr;;  

  DDoo  nnoott  rree--lliivvee  yyoouurr  aatthhlleettiicc  ccaarreeeerr  tthhrroouugghh  yyoouurr  cchhiilldd  iinn  aannyy  wwaayy;;  

  AAcccceepptt  aallll  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  ooffffiicciiaallss  ggrraacciioouussllyy;;  

  BBee  ssuuppppoorrttiivvee  aanndd  rreessppeeccttffuull  ooff  aallll  ppllaayyeerrss,,  ccooaacchheess,,  ooffffiicciiaallss,,  aanndd  ooppppoonneennttss;;  

  AAllllooww  tthhee  ccooaacchh  ttoo  ccooaacchh  tthhee  tteeaamm  ––  ddoo  nnoott  bbee  aa  ‘‘ssiiddeelliinnee  ccooaacchh’’;;  

  CChheeeerriinngg  ffoorr  ppllaayyeerrss  aanndd  tteeaammss    iiss  eennccoouurraaggeedd,,  aass  lloonngg  aass  tthhee  ttaallkk  iiss  ppoossiittiivvee  aatt  aallll  ttiimmeess  

––  nneeggaattiivvee  ccrriittiicciissmm  ttoowwaarrddss  ppllaayyeerrss,,  ccooaacchheess,,  ooffffiicciiaallss,,  eettcc..,,  ccaann  ppuullll  mmoottiivvaattiioonn  aawwaayy  

ffrroomm  tthhee  tteeaamm  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd;;  

  IIff  aa  ppaarreenntt//rreellaattiivvee  hheecckklleess,,  jjeeeerrss,,  ‘‘ssiiddeelliinnee  ccooaacchheess’’,,  oorr  ddiissttrraaccttss  ooppppoossiinngg  ppllaayyeerrss,,  oouurr  

oowwnn  tteeaamm  ppllaayyeerrss,,  ccooaacchheess,,  ooffffiicciiaallss,,  oorr  ootthheerr  ssppeeccttaattoorrss  dduurriinngg  ggaammeess  oorr  pprraaccttiicceess,,  tthheeyy  

wwiillll  bbee    aasskkeedd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  ggyymm  bbyy  tthhee  ccooaacchh,,  AADD,,  aanndd//oorr  ooffffiicciiaallss  aatt  wwhhiicchh  ppooiinntt  tthhee  AADD  

((iiff  nnoott  pprreesseenntt))  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  aanndd  tthhee  ppaarreenntt//rreellaattiivvee  mmuusstt  ssppeeaakk  wwiitthh  tthhee  AADD  bbeeffoorree  

bbeeiinngg  rreeaaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  ggaammee  oorr  aannyy  ffuuttuurree  ggaammee((ss))  oorr  ccuurrrreenntt  pprraaccttiiccee  oorr  aannyy  

ffuuttuurree  pprraaccttiiccee((ss));;  

  IIff  tthhee  ssaammee  ppaarreenntt//rreellaattiivvee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ddiissppllaayy  iinnaapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioorr  aatt  ggaammeess  oorr  

pprraaccttiicceess,,  tthhee  ppaarreenntt//rreellaattiivvee  wwiillll  bbee  bbaannnneedd  ffrroomm  aallll  ffuuttuurree  eevveennttss  aanndd  pprraaccttiicceess  ffoorr  tthhaatt  

sseeaassoonn;;  
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  PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaannss  ooff  ppllaayyeerrss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  aannyy  gguueessttss  tthheeyy  iinnvviittee  ttoo  

ggaammeess;;  

  AAnnyy  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann//gguueesstt  tthhaatt  rreeffuusseess  ttoo  aabbiiddee  bbyy  rruulleess  dduurriinngg  aa  ggaammee//mmaattcchh//pprraaccttiiccee  

wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  lleeaavvee  iimmmmeeddiiaatteellyy;;  iiff  dduurriinngg  aa  ggaammee//mmaattcchh,,  tthhee  ggaammee//mmaattcchh  wwiillll  nnoott  

ccoonnttiinnuuee  uunnttiill  tthhee  ppeerrssoonn  hhaass  eexxiitteedd  tthhee  pprreemmiisseess;;  iiff  tthheeyy  rreeffuussee,,  tthhee  tteeaamm  ppllaayyiinngg  ccoouulldd  

bbee  ffoorrcceedd  ttoo  ffoorrffeeiitt  ssaaiidd  ggaammee//mmaattcchh;;  lleeggaall  mmaatttteerrss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn,,  iiff  nneecceessssaarryy..  

  AAllll  ffiinnaall  ddeecciissiioonnss  aarree  mmaaddee  bbyy  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  aanndd,,  iiff  nneeeeddeedd,,  bbyy  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

  EEmmppoowweerr  yyoouurr  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  ttoo  aaddddrreessss  aannyy  ccoonncceerrnnss  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  tthhee  ccooaacchh;;  

  KKeeeepp  aannyy  cchhiillddrreenn  tthhaatt  aatttteenndd  aa  ggaammee  wwiitthh  yyoouu  aatt  yyoouurr  ssiiddee  aatt  aallll  ttiimmeess..    CChhiillddrreenn  aarree  

nnoott  ttoo  rruunn  iinn  tthhee  hhaallllss,,  ggoo  oouuttssiiddee  aalloonnee,,  oorr  wwaannddeerr  tthhee  ggyymm  aatt  aannyy  ttiimmee;;  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  aannyy  ssttuuddeenntt//cchhiilldd  tthhaatt  aatttteennddss  aa  ggaammee  aass  aa  ssppeeccttaattoorr,,  uunnssuuppeerrvviisseedd,,  

wwiillll  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  ffoollllooww  tthhee  rruulleess  lliisstteedd  aabboovvee..    IIff  tthheeyy  aarree  uunnaabbllee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  

rruulleess,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  lleeaavvee;;  

  SSiiggnn  uupp  wwiitthh  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  ttoo  wwoorrkk  ccoonncceessssiioonnss  aanndd//oorr  aaddmmiissssiioonnss  aanndd  sshhooww  uupp  

ffoorr  tthhee  ttiimmeess  yyoouu  hhaavvee  ssiiggnneedd  uupp  ttoo  wwoorrkk..      

  

II..    AAtthhlleettiicc  FFeeeess  aanndd  UUnniiffoorrmm  CChheecckkoouutt::  

  EEaacchh  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  iissssuueedd  aa  uunniiffoorrmm  bbeeffoorree  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ggaammee  aatt  aa  ttiimmee  

ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  ccooaacchh  aanndd//oorr  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr  aanndd  ddeeppeennddeenntt  oonn  ffeeeess  aanndd  pphhyyssiiccaall;;  

  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  aa  lliimmiitteedd  ssuuppppllyy  ooff  uunniiffoorrmmss  iinn  sseelleecctt  ssiizzeess..    IIff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  

uunnaabbllee  ttoo  pprroovviiddee  aa  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  wwiitthh  aa  uunniiffoorrmm  tthhaatt  ffiittss,,  iitt  iiss  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann’’ss  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ppuurrcchhaassee  aa  uunniiffoorrmm  ffrroomm  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  ssttoorree..    TThhiiss  ddooeess  nnoott  aalllleevviiaattee  

tthhee  ccoosstt  ooff  AAtthhlleettiicc  FFeeeess;;  

  IInnddiivviidduuaall  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffeeeess  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  22nndd  wweeeekk  ooff  ooffffiicciiaall  pprraaccttiiccee..    

FFeeeess  wwiillll  bbee  ttuurrnneedd  iinnttoo  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  oorr  sseenntt  ttoo  sscchhooooll  iinn  aa  sseeaalleedd  eennvveellooppee  

llaabbeelleedd  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee’’ss  nnaammee;;  

  AAnnyy  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  ooff  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  wwiisshheess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  bbuutt  iiss  eexxppeerriieenncciinngg  

ffiinnaanncciiaall  hhaarrddsshhiipp  mmuusstt  ccoonnttaacctt  tthhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr  ttoo  mmaakkee  ppaayymmeenntt  aarrrraannggeemmeennttss;;  

  FFeeeess  aarree  nnoonn--rreeffuunnddaabbllee..    VVoolluunnttaarryy  wwiitthhddrraawwaall,,  llaacckk  ooff  ppllaayyiinngg  ttiimmee,,  aaccaaddeemmiicc  

iinneelliiggiibbiilliittyy,,  oorr  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ccooaacchh  oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  bbaassiiss  ffoorr  rreeffuunnddiinngg  ffeeeess;;  

  UUnniiffoorrmm  uuppkkeeeepp  aanndd  rreeppllaacceemmeenntt  aarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  aanndd  

ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess;;  

  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sseeaassoonn,,  cclleeaann  uunniiffoorrmmss  wwiillll  bbee  ttuurrnneedd  iinnttoo  tthhee  ccooaacchh  aatt  aa  ddeessiiggnnaatteedd  

ttiimmee  aanndd  ppllaaccee;;  

  AAnnyy  lloosstt  oorr  ddaammaaggeedd  uunniiffoorrmmss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  ppaaiidd  ffoorr  bbyy  tthhee  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  ooff  tthhee  

ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  bbeeffoorree  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  nneexxtt  aatthhlleettiicc  sseeaassoonn  aanndd//oorr  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  

sscchhooooll  yyeeaarr,,  wwhhiicchheevveerr  ccoommeess  ffiirrsstt..  

  

JJ..    TTeeaamm  aanndd  PPoosstt--SSeeaassoonn  PPllaayy  

  AAfftteerr  PPAALL  ttoouurrnnaammeennttss  aarree  ccoommpplleettee,,  SStt..  JJoohhnn’’ss  wwiillll  nnoott  ssppoonnssoorr  oorr  ssuuppppoorrtt  aannyy  

ttoouurrnnaammeennttss  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  PPAALL  lleeaagguuee;;  

  AAnnyy  sspplliittttiinngg  ooff  tteeaammss  tthhaatt  aarree  llaarrggee  wwiillll  bbee  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr  aanndd  

ccooaacchheess  iinnvvoollvveedd..    FFiifftthh  &&  SSiixxtthh  GGrraaddee  tteeaammss  wwiillll  bbee  eevveennllyy  sspplliitt  sskkiillll  wwiissee  ––  nnoo  ‘‘AA’’  oorr  ‘‘BB’’  

tteeaammss;;  SSeevveenntthh  &&  EEiigghhtthh  ggrraaddee  tteeaammss  wwiillll  bbee  sspplliitt  sskkiillll--wwiissee  ––  AA  &&  BB;;  

  SSpplliittttiinngg  ooff  tteeaammss  iiss  ddeeppeennddeenntt  oonn,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  nnuummbbeerr  ooff  ccooaacchheess//vvoolluunntteeeerrss  

aanndd  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess..  
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  TThhee  ffaammiillyy  ooff  aannyy  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  tthhaatt  iiss  ppllaacceedd  oonn  aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn  aanndd  ccaauusseess  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  ppllaayyeerrss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ggaammeess  ttoo  ddrroopp  ttoo  aa  lleevveell  bbeellooww  tthhee  nnuummbbeerr  nneeeeddeedd  ffoorr  

ggaammeess  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppaayyiinngg  tthhee  ffoorrffeeiitt  ffeeee  ppeerr  ggaammee..    IIff  mmoorree  tthhaann  oonnee  ffaammiillyy  

hhaass  aa  cchhiilldd((rreenn))  oonn  aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn  wwiitthhiinn  aa  tteeaamm  aanndd,,  aass  aa  rreessuulltt,,  tthhee  tteeaamm  ddooeess  

nnoott  hhaavvee  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  ppllaayyeerrss,,  tthhee  ffaammiilliieess  wwiillll  sspplliitt  tthhee  ffoorrffeeiitt  ffeeee  eevveennllyy..    

PPllaayyeerrss  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ppllaayy  iinn  aannyy  ffuuttuurree  ggaammeess  tthheeyy  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy  iinn  uunnttiill  tthhee  

ffeeee  iiss  ppaaiidd  ttoo  tthhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr..    IItt  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr  ttoo  

iinnffoorrmm  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  aammoouunntt  tthheeyy  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr..      

  

AAtthhlleetteess  

  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  CChhuurrcchh  ooff  tthhee  HHoollyy  SSppiirriitt  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy  ffoorr  SStt..  JJoohhnn  tthhee  

BBaappttiisstt  SScchhooooll..    EEvveerryy  SStt..  JJoohhnn’’ss  aatthhlleettee  iiss  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  oouurr  sscchhooooll  aanndd  wwiillll  bbee  hheelldd  ttoo  aa  

hhiigghh  ssttaannddaarrdd..  AAtt  SStt..  JJoohhnn’’ss,,  aaccaaddeemmiicc  aanndd  ssppiirriittuuaall  ggrroowwtthh  ccoommeess  bbeeffoorree  aatthhlleettiicc  pprroowweessss..    AAllll  

ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmaannaaggee  tthheeiirr  ttiimmee  ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  sscchhoooollwwoorrkk  iiss  ddoonnee  wweellll  aanndd  

oonn  ttiimmee..    SSttuuddiieess  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ccoo--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  ddoo  bbeetttteerr  iinn  

tthheeiirr  ccllaassss  wwoorrkk,,  iinn  ppaarrtt  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  lleeaarrnneedd  tthhee  sskkiillll  ooff  ssuucccceessssffuull  ttiimmee  mmaannaaggeemmeenntt..    IIff  

aa  ssttuuddeenntt  ppllaayyiinngg  oonn  aa  SSttJJBB  tteeaamm  ddooeess  nnoott  aatttteenndd  SSttJJBB  sscchhooooll,,  tthheeyy  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ppllaayy  

tthhee  ssaammee  ssppoorrtt  aatt  aannootthheerr  sscchhooooll  aanndd  mmuusstt  aallssoo  uupphhoolldd  tthhee  aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn  ppoolliiccyy  iinnssttiittuutteedd  

bbyy  SSttJJBB  sscchhooooll..  

  

AA..    TThhee  aatthhlleettee  sshhaallll::  

  BBee  oonn  ttiimmee,,  pprrooppeerrllyy  aattttiirreedd,,  aanndd  ffooccuusseedd  iinn  pprraaccttiicceess  aanndd  ggaammeess;;  

  BBee  aass  ccooooppeerraattiivvee  aass  tthheeyy  aarree  ccoommppeettiittiivvee;;  

  MMaaiinnttaaiinn  aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  tteeaammmmaatteess,,  ccooaacchheess,,  aanndd  ooffffiicciiaallss;;  

  BBee  ccoouurrtteeoouuss  ttoo  vviissiittiinngg  tteeaammss  aanndd  ooffffiicciiaallss;;  

  PPllaayy  hhaarrdd  ttoo  tthhee  lliimmiitt  ooff  hhiiss//hheerr  aabbiilliittyy..    TThhee  ttrruuee  aatthhlleettee  ddooeess  nnoott  ggiivvee  uupp,,  nnoorr  ddooeess  

hhee//sshhee  qquuaarrrreell,,  cchheeaatt,,  bbeett,,  oorr  ggrraannddssttaanndd;;  

  BBee  mmooddeesstt  wwhheenn  ssuucccceessssffuull  aanndd  bbee  ggrraacciioouuss  iinn  ddeeffeeaatt..    AA  ttrruuee  ssppoorrttssmmaann  ddooeess  nnoott  ooffffeerr  

eexxccuusseess  ffoorr  ffaaiilluurreess;;  

  DDeemmoonnssttrraattee  llooyyaallttyy  ttoo  tthhee  sscchhooooll  bbyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ssaattiissffaaccttoorryy  sscchhoollaassttiicc  ssttaannddiinngg  aanndd  

bbyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  ootthheerr  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess;;  

  PPllaayy  ffoorr  tthhee  lloovvee  ooff  tthhee  ggaammee;;  

  UUnnddeerrssttaanndd  aanndd  oobbsseerrvvee  tthhee  rruulleess  ooff  tthhee  ggaammee  aanndd  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  eelliiggiibbiilliittyy;;  

  RReessppeecctt  tthhee  ffaacciilliittiieess  ooff  hhoosstt  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  ttrruusstt  eennttaaiilleedd  iinn  bbeeiinngg  aa  gguueesstt..  

  RReemmeemmbbeerr,,  yyoouu  aarree  tthhee  ppllaayyeerr  ……  nnoott  tthhee  ccooaacchh..  

  DDoo  nnoott  qquueessttiioonn  yyoouurr  ccooaacchheess’’  tteeaacchhiinnggss,,  tteecchhnniiqquueess,,  oorr  pphhiilloossoopphhiieess  iinn  ppuubblliicc..    IIff  yyoouu  

hhaavvee  aa  pprroobblleemm,,  aasskk  ttoo  ssppeeaakk  wwiitthh  tthhee  ccooaacchh  iinn  pprriivvaattee  bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  pprraaccttiiccee..  

  YYoouu  aarree  nnoott  ttoo  ppuutt  ddoowwnn  tteeaammmmaatteess  wwhheenn  tthheeyy  mmaakkee  mmiissttaakkeess..  

  YYoouurr  jjoobb  iiss  ttoo  lliisstteenn  ttoo  yyoouurr  ccooaacchheess,,  aatttteemmpptt  eevveerryy  ddrriillll  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  yyoouurr  aabbiilliittyy,,  aanndd  

eennccoouurraaggee  yyoouurr  ccllaassssmmaatteess//tteeaammmmaatteess  aatt  aallll  ttiimmeess..  

  

BB..    AAss  mmeemmbbeerrss  ooff  aatthhlleettiicc  tteeaammss,,  ssttuuddeennttss  aarree  hhiigghh--pprrooffiillee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  SStt..  JJoohhnn’’ss..    

SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aacctt  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  mmaannnneerr..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  bbeehhaavviioorr  iiss  iinnaapppprroopprriiaattee  

aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd::  

  FFiigghhttiinngg;;  

  PPrrooffaanniittyy;;  

  UUssee  oorr  bbeeiinngg  uunnddeerr  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aallccoohhooll,,  ttoobbaaccccoo,,  oorr  ddrruuggss;;  
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  UUnnssppoorrttssmmaannlliikkee  ccoonndduucctt;;  

  RRuuddee  oorr  ddiissrreessppeeccttffuull  bbeehhaavviioorr  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  TTaauunnttiinngg  ooppppoonneennttss  oorr  

ooffffiicciiaallss,,  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy,,  oobbsscceennee  ggeessttuurreess,,  ddeerrooggaattoorryy  oorr  ddeeggrraaddiinngg  ccoommmmeennttss..  

  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  eexxhhiibbiitt  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  bbeehhaavviioorrss  oorr  aannyy  ootthheerr  bbeehhaavviioorr  ddeeeemmeedd  iinnaapppprroopprriiaattee  

bbyy  tthhee  sscchhooooll  mmaayy  bbee  ssuussppeennddeedd  ffrroomm  aatthhlleettiicc  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  

oonnee  yyeeaarr  aanndd  ffaaccee  sscchhooooll  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..  

  

  AAnnyy  aacctt  ooff  uunnssppoorrttssmmaannlliikkee  oorr  iinnaapppprroopprriiaattee  ccoonndduucctt  wwiillll  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  sswwiiffttllyy..  IIff  tthhee  aacctt  

ooccccuurrss  dduurriinngg  aann  aatthhlleettiicc  ccoonntteesstt,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ccoonntteesstt;;  

  AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  eejjeecctteedd  ffrroomm  aa  ccoonntteesstt  ffoorr  aa  ffllaaggrraanntt  ffoouull  oorr  uunnssppoorrttssmmaannlliikkee  ccoonndduucctt  

sshhaallll  bbee  iinneelliiggiibbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  nneexxtt  ccoonntteesstt;;  

  AAllll  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aacctt  iinn  aann  uunnssppoorrttssmmaannlliikkee--lliikkee  mmaannnneerr  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  

aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr,,  ccooaacchh,,  ppaarreennttss,,  aanndd//oorr  pprriinncciippaall  ((iiff  nneeeeddeedd))  bbeeffoorree  rreessuummiinngg  aatthhlleettiicc  

ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  

CC..    CCoommmmuunniiccaattiioonnss  eexxppeecctteedd  ffrroomm  aatthhlleetteess  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

  NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  aannyy  sscchheedduullee  ccoonnfflliiccttss  iinn  aaddvvaannccee;;  

  AAnnyy  hheeaalltthh  iissssuueess  oorr  pprroobblleemmss  tthhaatt  aarriissee  bbeeffoorree  oorr  dduurriinngg  tthhee  sseeaassoonn  tthhaatt  ccoouulldd  

aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  tthhee  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  dduurriinngg  pprraaccttiiccee  oorr  ggaammeess;;  

  SSppeecciiaall  ccoonncceerrnnss  iinn  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ccooaacchh’’ss  pphhiilloossoopphhyy  aanndd//oorr  eexxppeeccttaattiioonnss..  

  

DD..    SSttuuddeennttss  mmuusstt  bbee  iinn  sscchhooooll  tthhee  ddaayy  ooff  aa  ccoonntteesstt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhaatt  ccoonntteesstt..    PPrriioorr  

aarrrraannggeemmeenntt  mmuusstt  bbee  mmaaddee  wwiitthh  tthhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr  iiff  aa  ssttuuddeenntt  mmuusstt  bbee  aabbsseenntt  aannyy  ppaarrtt  ooff  

tthhee  ddaayy  ooff  aa  ccoonntteesstt  bbeeffoorree  tthhee  ppllaayyeerr  iiss  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee..    EExxcceeppttiioonnss  ttoo  tthhiiss  aarree  

ffoorreesseeeeaabbllee  ddooccttoorr//ddeennttaall  aappppooiinnttmmeennttss  wwhheerree  aa  ssttuuddeenntt  iiss  aabbsseenntt  ffoorr  oonnllyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddaayy  

wwhheerreeaass  ssaaiidd  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  mmuusstt  ggiivvee  tthhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr  aaddvvaannccee  nnoottiiccee..  

  

EE..    SSttuuddeenntt--aatthhlleetteess  mmuusstt  hhaavvee  aa  ccuurrrreenntt  pphhyyssiiccaall  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  sscchhooooll  ooffffiiccee  pprriioorr  ttoo  ccoommppeettiinngg  

iinn  aannyy  aatthhlleettiicc  pprraaccttiiccee  oorr  ccoonntteesstt..    TThheerree  aarree  nnoo  eexxcceeppttiioonnss  ttoo  tthhiiss  rruullee..    PPhhyyssiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss  

ffoorr  aatthhlleettiiccss  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  aa  mmeeddiiccaall  ddooccttoorr..    

IIff  yyoouurr  ssoonn  ppllaayyeedd  ffoooottbbaallll  dduurriinngg  tthhee  ffaallll  sseeaassoonn  aatt  tthhee  ppuubblliicc  sscchhooooll  aanndd  yyoouu  ssuubbmmiitttteedd  aa  

pphhyyssiiccaall  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  sscchhooooll,,  yyoouu  mmuusstt  hhaavvee  aa  ccooppyy  ooff  ssaaiidd  pphhyyssiiccaall  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  aatt  SStt..  

JJoohhnn’’ss  bbeeffoorree  yyoouurr  cchhiilldd  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  SStt..  JJoohhnn’’ss  aatthhlleettiiccss..  

  AAllll  ccooaacchheess  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  iinn  CCoonnccuussssiioonn  AAwwaarreenneessss  aanndd  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  aarree  uunnddeerr  

ssttrriicctt  rruulleess  tthheeyy  mmuusstt  ffoollllooww  rreeggaarrddiinngg  aa  ppllaayyeerr’’ss  hheeaalltthh  aanndd  wweellllnneessss..  

  IIff  aa  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  iiss  ssuussppeecctteedd  ooff  hhaavviinngg  aa  ccoonnccuussssiioonn,,  tthhee  ccooaacchh  wwiillll  ssiitt  tthhee  ppllaayyeerr  oouutt  

ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  pprraaccttiiccee//ggaammee  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt  mmaayy  nnoott  rreettuurrnn  ttoo  pprraaccttiiccee  oorr  

ggaammeess  uunnttiill  tthheeyy  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ddooccttoorr’’ss  cclleeaarraannccee  ––  nnoo  eexxcceeppttiioonnss..  

  

CCooaacchheess  

  

TThhee  ccooaacchheess  aanndd  vvoolluunntteeeerrss  iinnvvoollvveedd  ddeesseerrvvee  oouurr  rreessppeecctt  aanndd  ssuuppppoorrtt..    TThheeiirr  rroollee  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  ooff  ssttrroonngg  cchhaarraacctteerr  iiss  ppiivvoottaall..    TThheeiirr  ppoossiittiivvee  eennccoouurraaggeemmeenntt  ooff  aa  

ppllaayyeerr’’ss  eeffffoorrtt  wwiillll  rreeiinnffoorrccee  ffoorr  hhiimm  oorr  hheerr,,  tthhee  ssoolliidd  ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  hhaarrdd  wwoorrkk  aanndd  ssuucccceessss  

––  aa  ccrriittiiccaall  lleessssoonn  ffoorr  llaatteerr  iinn  lliiffee..  AAss  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  yyoouutthh  ooff  oouurr  ccoommmmuunniittyy  yyoouu  hhaavvee  aa  ddiirreecctt  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  tthhee  ppaarreennttss  ooff  oouurr  ssttuuddeennttss..    CCooaacchheess  aarree  uurrggeedd  ttoo  ttrreeaatt  ppaarreennttaall  ccoonncceerrnnss  wwiitthh  

uuttmmoosstt  ccaarree,,  ppaattiieennccee  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg..    PPaarreennttss  aarree  ssiinncceerreellyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  aaccttiivviittiieess  iinn  
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wwhhiicchh  tthheeiirr  yyoouunnggsstteerrss  aarree  iinnvvoollvveedd..    AAllll  ccooaacchheess  sshhoouulldd  aacccceepptt  ppaarreenntt’’ss  ccoonncceerrnnss,,  sshhoorrtt  ooff  

ccooaacchhiinngg  aaddvviiccee,,  aass  aa  ppoossiittiivvee  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  oovveerraallll  pprrooggrraamm..  TThhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr  iiss  aallwwaayyss  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aassssiissttaannccee..      

  

AA..    TThhee  ccooaacchh  sshhaallll::  

  CCoommpplleettee  tthhee  DDiioocceessaann  OOnnlliinnee  SSaaffeettyy  TTrraaiinniinngg  aanndd  uunnddeerrggoo  aa  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckk  bbeeffoorree  

bbeeiinngg  aalllloowweedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  ssttuuddeennttss  aatt  SStt..  JJoohhnn’’ss;;  

  BBeeccoommee  cceerrttiiffiieedd  iinn  CCPPRR  aanndd  tthhee  uussee  ooff  aann  AAEEDD;;  

  BBee  ttrraaiinneedd  oonn  ccoonnccuussssiioonn  aawwaarreenneessss;;  

  EExxeemmpplliiffyy  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  iiss  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  sscchhooooll,,  ppaarriisshh,,  aanndd  CChhuurrcchh;;  

  DDeemmoonnssttrraattee  hhiigghh  iiddeeaallss,,  ggoooodd  hhaabbiittss,,  aanndd  ddeessiirraabbllee  aattttiittuuddeess  iinn  ppeerrssoonnaall  bbeehhaavviioorr  aanndd  

ddeemmaanndd  tthhee  ssaammee  ssttaannddaarrdd  ooff  tthhee  ppllaayyeerrss;;  

  UUpphhoolldd  aannyy  aanndd  aallll  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr;;  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  ppllaannnniinngg,,  sscchheedduulliinngg,,  aanndd  ccoonndduucctt  ooff  ssppoorrttss  aaccttiivviittiieess  iiss  aatt  tthhee  ssoollee  

ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr;;  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  uunniiffoorrmmss  wwiillll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  oonnllyy  bbyy  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr;;    

  RReeccooggnniizzee  tthhaatt  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoommppeettiittiioonn  iiss  ttoo  pprroommoottee  tthhee  pphhyyssiiccaall,,  mmeennttaall,,  ssoocciiaall,,  

aanndd  ssppiirriittuuaall  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppllaayyeerrss;;  

  BBee  aa  mmooddeesstt  wwiinnnneerr  aanndd  aa  ggrraacciioouuss  lloosseerr;;  

  MMaaiinnttaaiinn  sseellff--ccoonnttrrooll  aatt  aallll  ttiimmeess,,  aacccceeppttiinngg  aaddvveerrssee  ddeecciissiioonnss  wwiitthhoouutt  ppuubblliicc  ddiissppllaayy  ooff  

eemmoottiioonn  oorr  ooff  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ooffffiicciiaallss;;  

  GGiivvee  aallll  ppllaayyeerrss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  uussee  aanndd  ddeevveelloopp  iinniittiiaattiivvee,,  lleeaaddeerrsshhiipp,,  aanndd  jjuuddggeemmeenntt;;  

  PPaayy  cclloossee  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonn  aanndd  wweellll--bbeeiinngg  ooff  tthhee  ppllaayyeerrss,,  rreeffuussiinngg  ttoo  

jjeeooppaarrddiizzee  tthhee  hheeaalltthh  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  iimmpprroovviinngg  hhiiss//hheerr  tteeaammss’’  cchhaanncceess  

ttoo  wwiinn;;  

  TTeeaacchh  aatthhlleetteess  tthhaatt  iitt  iiss  bbeetttteerr  ttoo  lloossee  ffaaiirrllyy  tthhaann  ttoo  wwiinn  uunnffaaiirrllyy;;  

  PPrrooppeerrllyy  ssuuppeerrvviissee  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  uunnddeerr  hhiiss//hheerr  iimmmmeeddiiaattee  ccaarree;;  

  AArrrriivvee  oonn  ttiimmee  ffoorr  pprraaccttiicceess  aanndd  lleeaavvee  aafftteerr  aallll  ssttuuddeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  ppiicckkeedd  uupp  aatt  tthhee  eenndd  

ooff  pprraaccttiiccee;;  

  IIff  pprrooppeerr  ssuuppeerrvviissiioonn  iiss  uunnaabbllee  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  ––  CCAANNCCEELL  tthhee  pprraaccttiiccee..    NNoottiiffyy  tthhee  AAtthhlleettiicc  

DDiirreeccttoorr  iiff  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  aarriisseess  ssoo  tthhaatt  sshhee  mmaayy  mmaaiinnttaaiinn  aa  rreeccoorrdd  ooff  tthheessee  iinnssttaanncceess  aanndd  

nnoottiiffyy  ssttuuddeennttss  aanndd  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  aaccccoorrddiinnggllyy;;  

  NNoottiiffyy  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  ooff  aannyy  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  tthhaatt  aarree  cchhrroonniiccaallllyy  ppiicckkeedd  uupp  llaattee  

aafftteerr  pprraaccttiiccee  hhaass  bbeeeenn  ddiissmmiisssseedd;;  

  AAnnyy  aanndd  aallll  nnootteess  mmuusstt  ggoo  tthhrroouugghh  tthhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr..    SShhee  wwiillll  mmaakkee  aapppprroopprriiaattee  

ccooppiieess  aanndd  ddiissttrriibbuuttee  lleetttteerrss  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  oorr  eemmaaiill  nnootteess  ttoo  ppaarreennttss  wwiitthh  tthhee  

uussee  ooff  ddiissttrriibbuuttiioonn  lliissttss..  

  

BB..    EEaacchh  ccooaacchh  mmaayy  bbee  iissssuueedd  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  tthheeyy  aalloonnee  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr..    PPlleeaassee  uussee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess  rreeggaarrddiinngg  eeqquuiippmmeenntt::  

  AAllll  eeqquuiippmmeenntt  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  aavvaaiillaabbiilliittyy  iiss  aatt  tthhee  ssoollee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  AAtthhlleettiicc  

DDiirreeccttoorr;;  

  PPllaayyeerrss  mmuusstt  bbee  iinnssttrruucctteedd  iinn  tthhee  ccaarree  aanndd  uussee  ooff  tthheeiirr  eeqquuiippmmeenntt  eeaarrllyy  iinn  tthhee  sseeaassoonn;;  

  AA  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm  wwiillll  bbee  eessttaabblliisshheedd  aanndd  kkeepptt  ccuurrrreenntt  bbyy  eeaacchh  ccooaacchh,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  

eeqquuiippmmeenntt  iiss  aaccccuurraatteellyy  aaccccoouunntteedd  ffoorr;;  

  EEqquuiippmmeenntt  iiss  ttoo  bbee  cclleeaanneedd,,  ssttoorreedd,,  aanndd  rreeppaaiirreedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  mmaannuuffaaccttuurreerr’’ss  

iinnssttrruuccttiioonnss;;  
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  NNoo  eeqquuiippmmeenntt  iiss  ttoo  bbee  ddiissccaarrddeedd  oorr  ddiissppeerrsseedd  wwiitthhoouutt  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  AAtthhlleettiicc  

DDiirreeccttoorr;;  

  YYoouu  mmaayy  bbee  iissssuueedd  kkeeyyss  ttoo  tthhee  sscchhooooll..    TThheessee  kkeeyyss  aarree  oonnllyy  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  ccooaacchh  

tthhaatt  wwaass  iissssuueedd  tthhee  kkeeyyss  aanndd  aarree  nnoott  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aannyyoonnee  eellssee  ((iinncclluuddiinngg  ootthheerr  

ccooaacchheess))  ffoorr  uussee..    OOnnccee  tthhee  sseeaassoonn  iiss  ccoommpplleettee,,  tthhee  kkeeyyss  aarree  ttoo  bbee  ttuurrnneedd  iinnttoo  tthhee  ooffffiiccee  

iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  

CC..    CCooaacchheess  hhaavvee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  pprraaccttiicceess  aanndd  ggaammeess  tthhaatt  aarree  lliisstteedd  aass  

ffoolllloowwss::  

  CChheecckk  pphhyyssiiccaallss..    NNoo  pphhyyssiiccaall,,  nnoo  pprraaccttiiccee,,  nnoo  eexxcceeppttiioonnss;;  

  CCoonnffiirrmm  cchheecckkss//mmoonneeyy  ffoorr  ooffffiicciiaallss  dduurriinngg  ggaammeess;;  

  BBee  ssuurree  ggaammee  bbaallllss  aanndd  aannyy  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  bbee  rreeaaddyy  ffoorr  ggaammee  ttiimmee;;  

  PPuutt  aallll  eeqquuiippmmeenntt  aawwaayy  aafftteerr  yyoouurr  pprraaccttiiccee  aanndd  bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  pprraaccttiiccee..    TThhiiss  iinncclluuddeess  

bbaallllss,,  bbaallll  ccaaggeess  aanndd  bbaallll  bbaasskkeettss,,  nneettss,,  aanndd  ppoorrttaabbllee  bbaasskkeettbbaallll  hhooooppss;;  

  BBee  ssuurree  ttoo  kkeeeepp  aa  llaarrggee  ppaatthh  cclleeaarreedd  iinn  tthhee  bbaacckk  rroooomm  aarreeaa  ffoorr  ffiirree  ssaaffeettyy;;  

  AAfftteerr  yyoouurr  pprraaccttiiccee,,  ssccaann  tthhee  ggyymm  aanndd  hhaavvee  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  ppiicckk  uupp  tthheeiirr  ttrraasshh  bbeeffoorree  

tthheeyy  lleeaavvee..  TThhiiss  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  wwaatteerr  oorr  ppoopp  bboottttlleess;;  ccuuppss  aanndd  ppaappeerr  

iitteemmss..  NNoo  oonnee  wwaannttss  ttoo  wwaallkk  iinnttoo  aa  ggyymm  aanndd  llooookk  aatt  ssoommeeoonnee  eellssee’’ss  mmeessss;;  

  AAfftteerr  hhoommee  ggaammeess,,  hhaavvee  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  cclleeaann  tthhee  bbeenncchh  aarreeaa  aanndd  bblleeaacchheerr  aarreeaass  

bbeeffoorree  yyoouu  hhaavvee  aa  tteeaamm  mmeeeettiinngg..  IItt  iiss  yyoouurr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  ssttuuddeenntt--aatthhlleetteess  

ddoo  nnoott  lleeaavvee  tthhee  ggyymm  uunnttiill  iitt  iiss  cclleeaann  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorr;;    

  IIff  yyoouu  aarree  tthhee  llaasstt  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  ddaayy,,  bbee  ssuurree  ttoo  ttuurrnn  ooffff  aallll  lliigghhttss  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  

bbaatthhrroooommss)),,  aanndd  lloocckk  aallll  oouuttssiiddee  ddoooorrss;;  

  RReeppoorrtt  aannyy  ddaammaaggeess  ttoo  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  tthhee  nneexxtt  mmoorrnniinngg,,  oorr,,  iiff  sseerriioouuss,,  ccaallll  

iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  DDuurriinngg  ttoouurrnnaammeenntt  ppllaayy,,  aallll  ccooaacchheess  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppaayyiinngg  tthhee  rreeff  ffeeeess  ––  

rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  aafftteerr  aallll  ttoouurrnnaammeenntt  ggaammeess  aarree  ccoommpplleettee..  

  AAllll  ccooaacchheess  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  iinn  CCoonnccuussssiioonn  AAwwaarreenneessss  aanndd  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  aarree  uunnddeerr  

ssttrriicctt  rruulleess  tthheeyy  mmuusstt  ffoollllooww  rreeggaarrddiinngg  aa  ppllaayyeerr’’ss  hheeaalltthh  aanndd  wweellllnneessss..  

  IIff  aa  ssttuuddeenntt--aatthhlleettee  iiss  ssuussppeecctteedd  ooff  hhaavviinngg  aa  ccoonnccuussssiioonn,,  tthhee  ccooaacchh  wwiillll  ssiitt  tthhee  ppllaayyeerr  oouutt  

ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  pprraaccttiiccee//ggaammee  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt  mmaayy  nnoott  rreettuurrnn  ttoo  pprraaccttiiccee  oorr  

ggaammeess  uunnttiill  tthheeyy  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ddooccttoorr’’ss  cclleeaarraannccee  ––  nnoo  eexxcceeppttiioonnss..  

  

DD..    VVaaccaattiioonn  TTiimmee,,  SScchhooooll  CCaanncceellllaattiioonnss,,  HHoolliiddaayyss,,  MMiisssseedd  PPrraaccttiicceess,,  eettcc..::  

  IIff  sscchhooooll  iiss  ccaanncceelllleedd  dduuee  ttoo  aaddvveerrssee  wweeaatthheerr,,  pprraaccttiiccee  iiss  ccaanncceelllleedd..  

  IIff  sscchhooooll  iiss  oouutt  ffoorr  vvaaccaattiioonn,,  CCaatthhoolliicc  hhoolliiddaayy,,  tteeaacchheerr  iinnsseerrvviiccee,,  eettcc..,,  pprraaccttiicceess  mmaayy  bbee  

sscchheedduulleedd,,  BBUUTT  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ddoo  nnoott  aatttteenndd  pprraaccttiiccee  oonn  tthheessee  ddaayyss  ccaannnnoott  bbee  ppuunniisshheedd  

ffoorr  nnoott  aatttteennddiinngg..    FFoorr  eexxaammppllee,,  yyoouu  ccaannnnoott  hhaavvee  aa  cchhiilldd  rruunn  eexxttrraa  llaappss  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddiidd  

nnoott  aatttteenndd  aa  pprraaccttiiccee  oovveerr  CChhrriissttmmaass  bbrreeaakk..  

  CCooaacchheess  mmaayy  nnoott  ppuunniisshh  aa  ppllaayyeerr  bbyy  nnoott  aalllloowwiinngg  tthheemm  ttoo  ppllaayy  dduurriinngg  aa  ggaammee  aass  aa  rreessuulltt  

ooff  nnoott  sshhoowwiinngg  uupp  ffoorr  aa  pprraaccttiiccee  wwhheenn  sscchhooooll  wwaass  nnoott  iinn  sseessssiioonn..      

  IIff  aa  ssttuuddeenntt  mmiisssseess  aa  ppoorrttiioonn  ooff  pprraaccttiiccee  ffoorr  aa  sscchhooooll  ddeetteennttiioonn,,  tthhee  ccooaacchh  iiss  nnoott  ttoo  

aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  iinn  pprraaccttiiccee  oorr  ggaammeess  ––  iitt  iiss  aa  sscchhooooll  ccoonnsseeqquueennccee  aanndd  iiss  ssttrriiccttllyy  

aaddddrreesssseedd  bbyy  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  sscchhooooll  ssttaaffff,,  ssttuuddeenntt,,  aanndd  ppaarreennttss  ooff  ssaaiidd  ssttuuddeenntt..  

  CCooaacchheess  nneeeedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ssttuuddeennttss  iiss  ccoonnffiiddeennttiiaall..    

CCooaacchheess  mmaayy  bbee  pprriivvyy  ttoo  ssoommee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aatt  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  oorr  aaddmmiinniissttrraattoorr’’ss  

ddiissccrreettiioonn..    TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nnoott  ttoo  bbee  mmaaddee  ppuubblliicc  ttoo  ppllaayyeerrss  oorr  ppaarreennttss  iinn  ssoommee  

iinnssttaanncceess..  



  5500  

****TTHHEE  SSEECCTTIIOONN  BBEELLOOWW  MMUUSSTT  BBEE  FFIILLLLEEDD  OOUUTT  BBYY  AALLLL    AATTHHLLEETTEESS  FFAAMMIILLIIEESS****  

GGRRAADDEESS  44--88    
  

EEMMEERRGGEENNCCYY  CCOONNTTAACCTT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

TThhiiss  ffoorrmm  iiss  ttoo  bbee  kkeepptt  wwiitthh  ccooaacchheess//aatthhlleettiicc  ddiirreeccttoorrss  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  iinnjjuurryy  ttoo  aa  ssttuuddeenntt--
aatthhlleettee..    PPlleeaassee  ffiillll  tthhiiss  ffoorrmm  oouutt  ccoommpplleetteellyy  aanndd  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  yyoouurr  aabbiilliittyy..  PPlleeaassee  ffiillll  oouutt  oonnee  
ffoorrmm  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt  aatthhlleettee,,  iiff  tthheeyy  aarree  oonn  sseeppaarraattee  tteeaammss..  
  

SSttuuddeenntt--aatthhlleettee  __________________________________________________________________________________________________  

  

PPaarreenntt//GGuuaarrddiiaann  ________________________________________________________________________________________________  

  

HHoommee  AAddddrreessss______________________________________________________________________________________________________  

  

HHoommee  PPhhoonnee  ##  ____________________________________________________________  

  

CCeellll  PPhhoonnee  ##  ________________________________________________________________  

  

22nndd  PPaarrttyy  CCoonnttaacctt  NNaammee  __________________________________________________________________________________  

  

22nndd  PPaarrttyy  CCoonnttaacctt  ##  ______________________________________________________  

  

33rrdd  PPaarrttyy  CCoonnttaacctt  NNaammee  __________________________________________________________________________________  

  

33rrdd  PPaarrttyy  CCoonnttaacctt  ##  ______________________________________________________  

        

PPrriimmaarryy  DDooccttoorr  ____________________________________________________________________________________________________  

  

PPhhoonnee  ##  ________________________________________________________________________  

  

PPrriimmaarryy  DDeennttiisstt  ____________________________________________________________________________________________________  

  

PPhhoonnee  ##  ________________________________________________________________________  

  

IInnssuurraannccee  PPrroovviiddeerr  ______________________________________________________________________________________________  

  

PPoolliiccyy  ##  ________________________________________________________________________  
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****TTHHEE  SSEECCTTIIOONN  BBEELLOOWW  MMUUSSTT  BBEE  FFIILLLLEEDD  OOUUTT  BBYY  AALLLL    AATTHHLLEETTEESS  FFAAMMIILLIIEESS****  

GGRRAADDEESS  44--88    

  

MMEEDDIICCAALL//DDEENNTTAALL  RREELLEEAASSEE  FFOORRMM  
  

II,,  __________________________________________________________  ((PPaarreenntt//GGuuaarrddiiaann’’ss  NNaammee))  hheerreebbyy  ggiivvee  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  

aannyy  aanndd  aallll  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn  ttoo  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  mmyy  cchhiilldd____________________________________________________  

((cchhiilldd’’ss  nnaammee))  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aacccciiddeenntt,,  iinnjjuurryy,,  ssiicckknneessss,,  eettcc..  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  

ppeerrssoonn((ss))  lliisstteedd  bbeellooww,,  uunnttiill  ssuucchh  ttiimmee  aass  II  mmaayy  bbee  ccoonnttaacctteedd..    II  aallssoo  aassssuummee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aannyy  ssuucchh  ttrreeaattmmeenntt..    TThhiiss  rreelleeaassee  iiss  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  

tthhee  ddaattee  ggiivveenn  bbeellooww..  

  

AADDDDRREESSSS::__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

IINNSSUURRAANNCCEE  CCOOMMPPAANNYY::____________________________________________________________________________________________________________________  

  

PPOOLLIICCYY  NNUUMMBBEERR::  ____________________________________________________________________________  

  

IInn  ccaassee  II  ccaannnnoott  bbee  rreeaacchheedd,,  aannyy  aanndd  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonnss  iiss  ddeessiiggnnaattee  ttoo  aacctt  oonn  mmyy  

bbeehhaallff::    

  **  CCooaacchh        **  AAssssiissttaanntt  CCooaacchh  

    **  MMaannaaggeerr                              **  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  

  **  AAtthhlleettiicc  TTrraaiinneerr      **  LLeeaagguuee  RReepprreesseennttaattiivvee  

  

PPHHYYSSIICCIIAANN::  ________________________________________________________________________________________  

  

AADDDDRREESSSS//HHOOSSPPIITTAALL::  ______________________________________________________________________  

  

PPHHOONNEE  ##::  ____________________________________________________________________________________________  

  

DDEENNTTIISSTT::  ______________________________________________________________________________________________  

  

AADDDDRREESSSS::  ____________________________________________________________________________________________  

  

PPHHOONNEE  ##::  ____________________________________________________________________________________________  

  

KKNNOOWWNN  AALLLLEERRGGIIEESS::  ________________________________________________________________________  

  

((FFiillll  oouutt  sseeccttiioonn  aabboovvee  oonn  mmeeddiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ……  oorr  ffiillll  oouutt  tthhee  sseeccttiioonn  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  nneexxtt  

ccoolluummnn  ––  oonnee  oorr  tthhee  ootthheerr))  
  

OOrr  ……  II,,  ________________________________________________________  ((PPaarreenntt//GGuuaarrddiiaann’’ss  NNaammee))  hheerreebbyy  DDOO  NNOOTT  ggiivvee  

ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  aannyy  mmeeddiiccaall  aatttteennttiioonn  ttoo  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  mmyy  cchhiilldd  ____________________________________________  

((cchhiilldd’’ss  nnaammee))  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aacccciiddeenntt,,  iinnjjuurryy,,  ssiicckknneessss,,  eettcc..    II  aassssuummee  ffuullll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  mmyy  

cchhiilldd’’ss  wweellllbbeeiinngg..    II  wwiillll  nnoott  hhoolldd  SStt..  JJoohhnn’’ss  tteeaacchheerrss,,  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss,,  vvoolluunntteeeerrss,,  oorr  ootthheerr  

ppeerrssoonnss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  llaacckk  ooff  ttrreeaattmmeenntt  ooff  mmyy  cchhiilldd’’ss  aacccciiddeenntt,,  iinnjjuurryy,,  oorr  ssiicckknneessss  dduurriinngg  eexxttrraa--

ccuurrrriiccuullaarr  aattiivviittiieess..    
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****TTHHEE  SSEECCTTIIOONN  BBEELLOOWW  MMUUSSTT  BBEE  FFIILLLLEEDD  OOUUTT  BBYY  AALLLL    AATTHHLLEETTEESS  GGRRAADDEESS  44--88  FFAAMMIILLIIEESS****  

  

IInn  tthhee  eevveenntt  mmyy  cchhiilldd  iiss  iinnjjuurreedd  aanndd  II  aamm  nnoott  pprreesseenntt,,  yyoouu  ccaann  rreeaacchh  mmee  uussiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

pphhoonnee  nnuummbbeerrss::  

HHOOMMEE  ##  ______________________________________________________________________________________  

  

CCEELLLL  ##  ________________________________________________________________________________________  

  

PPAAGGEERR  ##  ____________________________________________________________________________________  

  

OOTTHHEERR  ##  ____________________________________________________________________________________  

  

IInn  tthhee  eevveenntt  II  aamm  uunnaabbllee  ttoo  bbee  rreeaacchheedd,,  II  ggiivvee  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonn//ss  ttoo  aacctt  oonn  

mmyy  bbeehhaallff::  

CCOONNTTAACCTT  ##11  NNAAMMEE  ____________________________________________________________________________________  

  

RREELLAATTIIOONNSSHHIIPP  ________________________________________________________________________  

  

HHOOMMEE  ##  ______________________________________________________________________________________  

  

CCEELLLL  ##  ________________________________________________________________________________________  

  

OOTTHHEERR  ##  ____________________________________________________________________________________  

  

  

CCOONNTTAACCTT  ##  22  NNAAMMEE  __________________________________________________________________________________  

  

RREELLAATTIIOONNSSHHIIPP  ________________________________________________________________________  

  

HHOOMMEE  ##  ______________________________________________________________________________________  

  

CCEELLLL  ##  ________________________________________________________________________________________  

  

OOTTHHEERR  ##  ____________________________________________________________________________________  

  

  

  

PPAARREENNTT//GGUUAARRDDIIAANN  SSIIGGNNAATTUURREE  

  

  

  

DDAATTEE  

  
 

  


