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 قواعد السلوك في المدرسة االبتدائیة

سب إن المدرسة التي نعیش ونتعلم ونعمل فیھا یعمل معظم طالبھا بجد ونشاط و یتصرفون بشكل مثالي. ولكن، قد یتصرف أحد الطالب بما ال یتنا

تتناسب مع عمر الطالب، سواء كان تصرفھ مع توقعاتنا؛ لذا، یجب وضع بعض القواعد لتكون دلیالً للتصرف السلیم الذي نتوقعھ. إن توقعاتنا 

الثانیة، وھي ترتكز على ثالثقواعد األولى و عرضیاَ أو یدل على حالة أكثر ثباتاَ. وفیما یلي بعض القواعد التي وضعناھا لطالب المرحلة األساسیة

 ذھبیة: 

Ø  َالعمل یأتي أوال 

Ø ال تقدّم إال أفضل ما لدیك 

Ø ك، وبعالمنال، وبمن حواعتن: بنفسك 

، وقد قمنا بتوضیحھا إذا اتبع كل طالب ھذه القواعد فإن جمیع الطالب سینعمون بالسعادة والنجاح خالل حیاتھم المدرسیة.  تجدون فیما یلي التوقعات المطلوبة
 لكل طالب:

 التوقعات
  المبادئ الرئیسة

 العمل یأتي أوالً 

 المحدّدة. احرص على الحضور إلى المدرسة، والحصص، واألنشطة في أوقاتھا
 تأكد من أنك على استعداد لجمیع الدروس واألنشطة.

 أتم واجباتك الصفیة والمنزلیة في الموعد المحدّد لھا. 
 كن صادقاَ في جمیع أعمالك المدرسیة.

 ال تقدّم إال أفضل ما لدیك
 التزم بجمیع الدروس واألنشطة.

 عملھم في الصف.قم بأفضل ما في وسعك، وال تزعج اآلخرین أثناء 
 أحضر إلى المدرسة جمیع المعدات واللوازم في األیام التي تحتاج إلیھا.

 اعتن: بنفسك، وبمن حولك، 
 المناوبع

 اتبع قواعد الزي المدرسي. –قم بارتداء المالبس المناسبة واألنیقة 
 كن لطیفاَ ومھذباُ في جمیع األوقات.

 ال تأخذ أبداً ما یخص اآلخرین.
 تكن عدوانیاً، أو عنیفاً، أو غیر متسامح تجاه اآلخرین. ال

 بل أخبر أحد المعلمین فوراً. –ال ترد على من یعاملك بطریقة خاطئة 
 إیاك أن تستخدم لغة بذیئة. 

 ال تحضر معك الوجبات الخفیفة والمأكوالت غیر الصحیة إلى المدرسة. –حاول أن تتناول الطعام الصحي 
 اللبان إلى المدرسة أبداً.ال تحضر 

 .المدرسة وخارج داخل آمناً عند استخدام االنترنت، ، واحرص على البقاء بمسؤولیة التكنولوجیاأدوات  جمیع استخدام

 .أولیاء األموریمكنك إحضار الھاتف الجوال، أو "آي باد"، أو الكمبیوتر المحمول فقط إذا كان لدیك إذن بذلك من المعلم و
 ال تلق المھمالت على األرض. –على نظافة المدرسة وترتیبھا  حافظ

 قم بحمایة البیئة المدرسیة. ال تسىء استخدام المعدات أو تتلفھا.

 

 ة :إن األطفال ینجحون ویزدھرون عند حصولھم على الثناء والتشجیع؛ لذا، یعمل المعلمون في مدرستنا على تشجیع طالبھم، وذلك بالطرق التالی
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 المكافأت

 إذا رأى معلموك أنك تفعل األشیاء الصحیحة فإنھم سیكافئونك بطریقة ما. ھناك عدة طرق للقیام بذلك:
 المكافأة بابتسامة وكلمة ثناء. •

 المكافأة بكتابة تعلیق في دفتر المتابعة. •

 تضاف أیضاً إلى نقاط قسمك.حیث سیراھا والداك أیضاً.  إن نقاط "كالس دوجو"  –المكافأة بمنحك نقاط في "كالس دوجو"  •

 المكافأة بملحوظة ترسل إلى والدیك عبر "كالس دوجو"، أو في دفتر المتابعة. •

 المكافأة بإرسالك إلى األستاذ/خالد أو األستاذة/لورا للمشاركة في الخبر السعید. •

 المكافأة بإرسالك إلى الدكتور/ستیوارت لمنحك مكافأة رئیس المرحلة. •

 دة خاصة في نھایة العام.المكافأة بمنحك شھا •

  ، أو)  قسمالقائدة الطالب المسؤول ( العریف  یحالفك الحظ ویطلب منك أن تكون فقد،  ، والتفكیر باآلخرین ، والسلوك السلیم إذا استمریت بالعمل الجاد

 عندما تصبح في السنة السادسة؛ وھذا شرف كبیر حقاً. ( الرئیس ) حتى الطالب األول/الطالبة األولى،

 

 ومع ذلك، قد یقوم بعض الطالب بسوء التصرف؛ ولذا، ینبغي أن یكون ھناك عقوبات محدّدة للتعامل مع القضایا، مثل:

 

 العقوبات

 سلوك مستمر إساءة متكررة حادثة منفردة المسألة المبدأ الرئیس

 
 
 
 
 
 

العمل یأتي 
 أوالً 

 
 

 
 عدم االلتزام بالمواعید

 
معلم  قبل منتوجیھالسلوك 

 * الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 أولیاء األموروإعالم 

لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 

 عدم التنظیم

 
معلم  قبل منتوجیھالسلوك 

 * الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 أولیاء األموروإبالغ 

لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 
عدم القیام باألعمال 
 الصفیة أو إتمامھا 

 
 / الطالبة یجب على الطالب

 الفراغإتمام العمل في وقت 

یجب على الطالب إتمام العمل في 
أولیاء وقت فراغھ/ھا، وإبالغ 

 األمور

لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 

عدم القیام بالواجبات 

 المنزلیة

 
 / الطالبة یجب على الطالب

 الفراغإتمام العمل في وقت 

 
یجب على الطالب إتمام العمل في 

أولیاء وقت فراغھ/ھا، وإبالغ 
 األمور

 
لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب

القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل
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 سلوك مستمر إساءة متكررة حادثة منفردة المسألة المبدأ الرئیس

ال تقدّم إال 
 أفضل ما لدیك

 سلوك ینم عن عدم
االحترام خالل إظھار 

أو في غیره  رفع العلم
 من األوقات 

 
معلم  قبل منتوجیھالسلوك 

 * الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 أولیاء األموروإبالغ 

لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 
 عدم االنتباه في الصف

 
معلم  قبل منتوجیھالسلوك 

 * الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 أولیاء األموروإبالغ 

لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 
 التشویش في الصف

 
معلم  قبل منتوجیھالسلوك 

 الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 أولیاء األموروإبالغ 

لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 
 

عدم االلتزام بالزي 
 المدرسي

 
معلم  قبل منتوجیھالسلوك 

 * الصف

أحد قبل من إبالغ أولیاء األمور
 .كبار الموظفین

لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

/  اللوازم إحضار
األدوات الریاضیة 

 نقصھا.، أو  الخطأ

 
معلم  قبل منتوجیھالسلوك 

 * الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 أولیاء األموروإبالغ 

لمناقشة  أولیاء األموراالتصال ب
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 
 
 
 
 
 
 
 

اعتن: بنفسك، 
 ك، لوبمن حو
 .وبعالمنا

 
 التنّمر -َسلّط الت

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 وإبالغ أولیاء األمور

إبالغ أولیاء األمور، وتوقیف 
داخلي للطالب إلى جانب 

 إحالتھ/إحالتھا إلى األستاذة/ھند

إبالغ أولیاء األمور، وتوقیف 
 خارجي للطالب 

 
  - استخدام لغة بذیئة

االفتراء على  -الشتم 
 اآلخرین

 
 * توبیخ من معلم الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
وإبالغ أولیاء األمور، وإحالة 

 الطالب/الطالبة إلى األستاذة/ھند

تعلیق الحضور إلى المدرسة ، 
لمناقشة االتصال بأولیاء األمور 

القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 
 
 عدوانيالسلوك ال

 
 * توبیخ من معلم الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
وإبالغ أولیاء األمور، وإحالة 

 الطالب/الطالبة إلى األستاذة/ھند

تعلیق الحضور إلى المدرسة ، 
التصال بأولیاء األمور لمناقشة 

رئیس المرحلة القضیة مع 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 
 مع اآلخرین القتال

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 وإبالغ أولیاء األمور

إبالغ أولیاء األمور، وتوقیف 
إلى جانب داخلي للطالب 

 إحالتھ/إحالتھا إلى األستاذة/ھند

تعلیق الحضور إلى المدرسة ، 
إبالغ أولیاء األمور، وتوقیف 

 للطالبخارجي 
حیازة أدوات أو مواد 
 خطرة أو غیر مالئمة

مصادرة األداة أو المادة. 
 إبالغ أولیاء األمور

إبالغ أولیاء األمور، وتوقیف 
 داخلي للطالب

إبالغ أولیاء األمور، وتوقیف 
 خارجي للطالب

 
 السرقة

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 وإبالغ أولیاء األمور

وتوقیف إبالغ أولیاء األمور، 
إلى جانب  داخلي للطالب

 إحالتھ/إحالتھا إلى األستاذة/ھند

إبالغ أولیاء األمور، وتوقیف 
 خارجي للطالب

 
 إلقاء المھمالت

 
 * توبیخ من معلم الصف

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
وإبالغ أولیاء األمور، وإحالة 

 الطالب/الطالبة إلى األستاذة/ھند

لمناقشة االتصال بأولیاء األمور 
القضیة مع رئیس المرحلة 
 االبتدائیة والتوصل إلى حل

 
 التخریب

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
 وإبالغ أولیاء األمور

علیق إبالغ أولیاء األمور، وت
إلى ، للطالب الدوام ( داخلیاً) 

جانب إحالتھ/إحالتھا إلى 
 األستاذة/ھند

إبالغ أولیاء األمور، وتوقیف 
 خارجي للطالب

 استخدام إساءة
	التكنولوجیا

توبیخ من أحد كبار الموظفین، 
إعتماداً  وإبالغ أولیاء األمور
	على مدى الخطورة

علیق إبالغ أولیاء األمور، وت
، للطالب الدوام ( داخلیاً) 

،  ندأ. ھ إلى إحالتھباإلضافة إلى 
	إعتماداً على مدى الخطورة

تعلیق الحضور إلى المدرسة ، 
األمور لمناقشة االتصال بأولیاء 

القضیة مع رئیس المرحلة 
	االبتدائیة 



4	
	

 زمنیة فترة في الحادث تكرار حالة وفي. خطوات ثالث منالمؤلف  تحذیرال نظام نستخدم سوف؛ (*)  النجمة عالمة تحمل التي لحوادثبالنسبة ل
إعطاء التحذیر  سیتم ، ذلك ومع ؛ المسألة تكرار دون ذلك یحول أن ھو ذلك من والقصد. أزرق إنذار أول"" على الطفل سیحصل قصیرة،

 وستعتمدبتوجیھ عقوبة " كاالحتجاز خالل االستراحة " إذا دعت الحاجة.  المعلم یقررفي حال تكرار تلك المسألة. وقد  إنذار ثاني"" يلبرتقالا
والذي یعني  ،ذلك إلى توجیھ اإلنذار الثالث " األحمر"  یؤدي سوفوفي حال تكرار المخالفة . الطفل وعمر ةالحادثطبیعة  علىالعقوبة  ھذه

 االقتضاء. عند ھنداألستاذة  إلى حالةثم اإل الوالدین، غوأبال ، الموظفین كبار أحدمشاركة 

كما یبدو  األخرى الحاالتسیتم التعامل مع و. التي قد تحدث ال یمكننا التنبؤ بجمیع االحتماالتتوجیھي لنا ، حیث  إن ھذه القواعد ما ھي إال دلیل
 ، ووفقاً لعمر الطالب المعنیین.وقوعھا مناسباً حین

 ً  ، فإن أو بعد حادثة منفردة خطیرة - وھي حالة مستبعدة - للخطوات المبینة في ھذه القواعد في حال عدم النجاح بمعالجة سوء السلوك وفقا
 الطالب في المدرسة. قعدالمدرسة تحتفظ بحقھا في سحب م
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PRIMARY	SCHOOL	CODE	OF	CONDUCT	

We	live,	learn	and	work	in	a	school	where	the	vast	majority	of	students	work	hard	and	whose	behaviour	always	sets	a	
good	 example.	 However,	 there	 have	 to	 be	 procedures	 should	 anyone	 fail	 to	 live	 up	 to	 the	 expectations	we	 have	 of	
them.	These	must	be	appropriate	to	the	age	of	the	child,	whether	 it	 is	an	 isolated	 incident	or	 indicative	of	something	
more	 persistent.	 The	 following	 has	 been	written	 for	 our	 Key	 Stage	One	 andTwo	 children	 and	 is	 based	 on	 our	 three	
golden	rules:	

Ø Work	comes	first	
	

Ø Second	best	won’t	do	
	

Ø Take	care:	of	yourself,	each	other	and	our	world	
	

	

If	 every	 child	 is	 guided	 by	 these	 principles,	 then	 their	 time,	 and	 that	 of	 everyone	 else	 at	 school,	 will	 be	 happy	 and	
successful.		These	are	the	expectations	which	are	made	clear	to	each	child:	

	

EXPECTATIONS	

Key	
Principles	

	

WORK	
COMES	
FIRST	

Be	on	time	for	school,	your	lessons	and	activities.	
Make	sure	you	are	prepared	for	all	lessons	and	activities.	
Complete	the	work	given	to	you	on	time,	both	in	class	and	at	home.	
Be	honest	with	all	school	work.	

SECOND	
BEST	WON’T	
DO	

Be	committed	to	all	lessons	and	activities.	
Try	your	hardest	and	never	disturb	the	work	of	the	class.	
Have	the	correct	kit	in	school	on	the	days	you	need	it.	

	
TAKE	CARE:	
OF	
YOURSELF,	
EACH	
OTHER,	AND	
OUR	WORLD	
	

Dress	properly	and	smartly	–	follow	the	school	uniform	code.	
Be	courteous	and	respectful	at	all	times.	
Never	take	anything	which	does	not	belong	to	you.	
Never	be	aggressive,	violent	or	intolerant.	
Do	not	respond	to	anyone	who	treats	you	wrongly	–	tell	a	member	of	staff	straight	away.	
Never	use	bad	language.	
Try	to	eat	healthily	–	do	not	bring	the	wrong	snacks	and	food	to	school.	
Never	bring	chewing	gum	into	school.	
Use	all	technology	responsibly	and	stay	safe	online,	in	and	out	of	school.	
Only	bring	a	phone,	iPad,	or	laptop	into	school	if	you	have	the	special	permission	of	a	teacher	and	your	
parents.	
Keep	our	school	clean	and	tidy	–	do	not	drop	litter.	
Protect	our	school	environment.		Never	misuse	or	damage	equipment.	

	

Children	thrive	on	praise	and	encouragement	and	staff	work	hard	to	encourage	our	students.		These	are	the	ways	this	is	
explained	to	them:	
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REWARDS	
If	your	teachers	see	you	doing	the	right	things,	there	are	several	ways	they	can	reward	you:	

• with	a	smile	and	words	of	praise.	
• with	comments	in	your	work	books.	
• with	Dojo	points	-	your	parents	will	get	to	see	these	too.	Dojo	points	also	give	points	for	your	House.	
• with	a	note	to	your	parents	by	Dojo	or	in	your	Contact	Book.	
• by	sending	you	to	Mr	Khalid	or	Ms	Laura	so	they	can	share	in	the	good	news.	
• by	sending	you	to	Dr	Stuart	for	a	Headteacher's	Award.	
• with	a	special		certificate	at	the	end	of	the	year.	

If	you		consistently	work	hard,	behave	well	and	think	of	others,	you	MAY	be	lucky	enough	to	be	asked	to	be	a	Primary	
School	Prefect	or	even	Head	Boy	or	Head	Girl	when	you	are	in	Year	6,	which	is	a	real	honour.	

	

However,	should	a	child	misbehave	in	school,	sanctions	need	to	be	in	place	to	deal	with	such	issues:		

SANCTIONS	

Key	
principle	 Issue	 Isolated	

incident	
Repeated	
offence	 Persistent	behaviour	

	
WORK	
COMES	
FIRST	
	

Lack	of	punctuality	 Correction	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff	and	
parents	
informed	

Parents	called	in	to	discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary		

Lack	of	organisation	 Correction	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff	and	
parents	
informed	

Parents	called	in	to	discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	

Failure	to	do	or	complete	work	
in	class	

Work	to	be	
completed	in	
the	child’s	
own	time	

Work	to	be	
completed	in	
the	child’s	own	
time	and	
parents	
informed	

Parents	called	in	to	discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	

Failure	to	do	homework	

Work	to	be	
completed	in	
the	child’s	
own	time	

Work	to	be	
completed	in	
the	child’s	own	
time	and	
parents	
informed	

Parents	called	in	to	discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	
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Key	
principle	 Issue	 Isolated	

incident	
Repeated	
offence	 Persistent	behaviour	

	
SECOND	
BEST	
WON’T	DO	
	

Disrespectful	behaviour	during	
Flag	or	at	other	times	

Correction	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff	and	
parents	
informed	

Parents	 called	 in	 to	 discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	

Inattentiveness	in	class	 Correction	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff	and	
parents	
informed	

Parents	 called	 in	 to	 discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	

Disruption	in	class	 Correction	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff	and	
parents	
informed	

Parents	 called	 in	 to	 discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	

Incorrect	uniform	
Correction	by	
homeroom	
teacher	*	

Parents	
informed	by	
senior	member	
of	staff	

Parents	 called	 in	 to	 discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	

Incorrect	or	lack	of	sportskit	 Correction	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff	and	
parents	
informed	

Parents	 called	 in	 to	 discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	

	
TAKE	
CARE:	
OF	
YOURSELF,	
EACH	
OTHER,	
AND	OUR	
WORLD	
	

Bullying	

Reprimand	by	
senior	
member	of	
staff	and	
parents	
informed	

Parents	
informed,	
internal	
suspension	and	
referral	to	Ms	
Hind	

Parents	informed	and	external	
suspension	

Use	of	foul	or	defamatory	
language	

Reprimand	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff,	parents	
informed	and	
referral	to	Ms	
Hind	

External	 suspension,	 parents	
called	in	to	discuss	and	resolve	
the	 issue	 with	 the	 Head	 of	
Primary	

Aggressive	behaviour	 Reprimand	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff,	parents	
informed	and	
referral	to	Ms	
Hind	

External	 suspension,	 parents	
called	in	to	discuss	and	resolve	
the	 issue	 with	 the	 Head	 of	
Primary	

Fighting	

Reprimand	by	
senior	
member	of	
staff	and	
parents	
informed	

Parents	
informed,	
internal	
suspension	and	
referral	to	Ms	
Hind	

Parents	informed	and	external	
suspension	

In	possession	of	dangerous	or	
inappropriate	objects	or	
material	

Confiscation	of	
item.	Parents	
informed.	

Parents	
informed.	
Internal	
suspension.	

Parents	 called	 in	 &	 external	
suspension	
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Key	
principle	 Issue	 Isolated	

incident	
Repeated	
offence	 Persistent	behaviour	

	
	
	
TAKE	
CARE:	
OF	
YOURSELF,	
EACH	
OTHER,	
AND	OUR	
WORLD	

Theft	

Reprimand	by	
senior	
member	of	
staff	and	
parents	
informed	

Parents	
informed,	
internal	
suspension	and	
referral	to	Ms	
Hind	

Parents	informed	and	external	
suspension	

Dropping	litter	 Reprimand	by	
class	teacher	*	

Reprimand	by	
senior	member	
of	staff,	parents	
informed	and	
referral	to	Ms	
Hind	

Parents	 called	 in	 to	 discuss	
and	resolve	the	issue	with	the	
Head	of	Primary	

Vandalism	

Reprimand	by	
senior	
member	of	
staff	and	
parents	
informed	

Parents	
informed,	
internal	
suspension	and	
referral	to	Ms	
Hind	

Parents	informed	and	external	
suspension	

Misuse	of	technology	

Reprimand	by	
senior	
member	of	
staff	and	
parents	
informed,	
depending	on	
severity	

Parents	
informed,	
internal	
suspension	and	
referral	to	Ms	
Hind,	depending	
on	severity	

External	 suspension,	 parents	
called	in	to	discuss	and	resolve	
the	 issue	 with	 the	 Head	 of	
Primary	

	

With	the	incidents	marked	with	an	asterisk	(*)	we	will	use	a	three-step	warning	system.	Should	the	incident	be	repeated	
in	a	short	space	of	time,	the	child	will	receive	a	blue	‘first	warning’.	The	intention	is	that	this	will	prevent	a	repetition	of	
the	issue;	however,	should	it	recur	an	orange	‘second	warning’	will	be	given.	A	teacher	may	well	decide	that	to	reinforce	
these	warnings	there	needs	to	be	a	penalty,	such	as	staying	in	at	break.	These	will	depend	on	the	incident	and	the	age	of	
the	child.	Any	further	repetition	will	result	in	a	red	third	warning	being	given,	which	will	mean	that	a	senior	member	of	
staff	becomes	involved,	parents	are	informed	and	where	relevant,	a	referral	to	Ms	Hind	is	made.	

This	 code	 is	 a	 guide:	 it	 cannot	 foresee	 all	 eventualities.	 Other	 situations	 that	 arise	 will	 be	 handled	 as	 is	 judged	
appropriate	in	the	circumstance	and	the	age	of	the	children	involved.	

In	the	highly	unlikely	event	that	persistent	poor	behaviour	is	not	addressed	as	a	result	of	the	steps	outlined	in	this	code,	
or	following	a	single	very	serious	incident,	the	school	reserves	the	right	to	withdraw	a	pupil’s	place.	

SCB	
24/IV/17	


