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RELIGIA IN SCOLILE NOASTRE
Declaratia Generala a Regulamentului
Este regulamentul Scolilor din Regiunea Buncombe sa respecte toate legile de stat si cele federale existente, inclusiv
jurisprudenţă, în ceea ce priveşte religia şi exprimare religioasa in scolile publice. În conformitate cu legea şi
instructiunile publicate de catre Departamentul de Educatie a Statelor Unite, este regulamentul Scolilor din Regiunea
Buncombe de a permite elevilor şi angajaţii să se implice în exprimarea de opinii religioase personale sau convingeri
în parametrii legii actuale şi să menţină respect corespunzător cu privire la libertăţile religioase în mediul şcolar.
Scolile dn Regiunea Buncombe nu va dezvolta nici nu va inhiba orice religie sau convingeri religioase, punct de
vedere, expresie sau practica.
Pentru îndeplinirea acestui regulament, Superintendentul Scolilor din Regiunea Buncombe va oferi formare
profesională continuă pentru membrii administraţiei şi personalului care pot include, dar nu se limitează la următoarele
subiecte: distribuirea de materiale religioase de catre elevi si nu elevi; afişarea simbolurilor religioase de catre şcoală,
angajaţii şi altele; şi lipsa de părtinire pentru autoritatile scolare, angajaţi şi voluntari. În oferirea acestei instruiri
Scolile din Regiunea Buncombe va utiliza o selecţie de materiale, inclusiv instructiunile publicate de către
Departamentul de educaţie.
Religia in Activitatile Scolare
Dupa cum este prevãzut de lege, autoritatile scolare si angajatii în timp ce acţionează în capacităţile lor oficiale, nu
depune poziţiile lor pentru a discredita, să aprobe sau să promoveze o anumita convingere religioasa, punct de vedere
sau practică. În plus, autoritatile scolare si angajatii sunt interzisi de la încurajarea sau descurajarea elevului sa se
roage sau alte expresii religioase doar dacă astfel de expresie rezultata in materialul sau perturbarea substanţială a
mediului educaţional.
În măsura posibilă, Scolile din Regiunea Buncombe va permite practicarea libera a religiei de catre elevi şi personal,
ca parte protejata de primul amendament al Constituţiei SUA, subiect numai la interval de timp rezonabil, aplica
restricţii care sunt necesare pentru păstrarea unui mediu de şcoală în siguranţă şi ordonat.
Directorii sunt încurajaţi să se consulte cu Superintendentul, dacă ei cred că o activitate de şcoală-sponsorizat ridică
întrebarea dacă activitatea încalcă Instituirea sau Articolul de Practica Libera sau Articolul de libera exprimare a
primului amendament din Constituţia Statelor Unite. După cum este necesar, Superintendentul poate consulta
Consiliul de avocet pentru a determina un curs legal de acţiune. În cazul în care o activitate încalcă cerinţele
constituţionale referitoare la activitatile religioase, ea va fi interzisă.
Superintendentul va publica o lista de instructiuni cu privire la exprimarea religiei de catre elevi si personal.
Toate materialele de instruire utilizate de catre profesori si alti angajati de instruire trebuie de asemenea sa respecte
Regulamentul Administratiei 651.
Pentru distribuirea materialelor de catre grupele ne-elevi, vezi Regulamentul 5210 & 5210R.
______________________
1Vezi Directii asupra Rugaciunii Protejate de Constitutie in Scolile Publice Elementare si Secundare;
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/religionandschools/prayer_guidance.html
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