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OONNLLIINNEE  SSOOCCIIAALL  NNEETTWWOORRKKIINNGG  

  

TThhee  IInntteerrnneett  aanndd  eelleeccttrroonniicc  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  hhaavvee  vvaasstt  ppootteennttiiaall  ttoo  ssuuppppoorrtt  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  

ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((BBooaarrdd))  bbeelliieevveess  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  iinn  sscchhooooll  aass  aa  

lleeaarrnniinngg  rreessoouurrccee  bbootthh  iinn  ddeevveellooppiinngg  ssttuuddeenntt  lliitteerraaccyy  aanndd  pprroovviiddiinngg  oonn--ggooiinngg  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff  

ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess..    TThhee  BBooaarrdd  rreeaalliizzeess  tthhaatt  eexxiissttiinngg  aanndd  eemmeerrggiinngg  ssmmaarrtt  tteecchhnnoollooggiieess  

pprreesseenntt  nneeww  cchhaalllleennggeess  ttoo  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy..  

  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  ttoo  sseett  ffoorrtthh  ppoolliicciieess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  aacccceessss  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  

ccoommppuutteerr  ssyysstteemm  aanndd  aacccceeppttaabbllee  aanndd  ssaaffee  uussee  ooff  IInntteerrnneett  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  ttoooollss//ssiitteess..  

  

EElleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  rreesseeaarrcchh  sskkiillllss  aarree  ffuunnddaammeennttaall  ttoo  pprreeppaarraattiioonn  ooff  cciittiizzeennss  aanndd  ffuuttuurree  

eemmppllooyyeeeess..    AAcccceessss  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerr  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  IInntteerrnneett  eennaabblleess  ssttuuddeennttss  aanndd  

ssttaaffff  ttoo  eexxpplloorree  gglloobbaall  rreessoouurrcceess  wwhhiillee  eexxcchhaannggiinngg  mmeessssaaggeess  wwiitthh  ppeeooppllee  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..    

TThhee  DDiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerr  ssyysstteemm  hhaass  aa  lliimmiitteedd  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoossee,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  iittss  uussee  ffoorr  

ccllaassssrroooomm  aaccttiivviittiieess,,  eedduuccaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess..  

UUsseerrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  uussee  IInntteerrnneett  aacccceessss  tthhrroouugghh  tthhee  DDiissttrriicctt  ssyysstteemm  ttoo  ffuurrtthheerr  eedduuccaattiioonnaall  

aanndd  ppeerrssoonnaall  ggooaallss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  mmiissssiioonn  aanndd  sscchhooooll  ppoolliicciieess..    TThhee  DDiissttrriicctt’’ss  

ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  lliimmiitteedd  ffoorruumm  eennaabblliinngg  tthhee  rreessttrriiccttiioonn  ooff  ssppeeeecchh  ffoorr  vvaalliidd  

eedduuccaattiioonnaall  rreeaassoonnss..    FFoorr  ssaaffeettyy  ppuurrppoosseess,,  tthhee  DDiissttrriicctt  eemmppllooyyss  bbootthh  IInntteerrnneett  ffiilltteerrss  aanndd  

ffiirreewwaallllss..  

  

SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  aacccceessss  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ssiitteess  uussiinngg  DDiissttrriicctt  eeqquuiippmmeenntt,,  wwhhiillee  oonn  DDiissttrriicctt  pprrooppeerrttyy  

oorr  aatt  DDiissttrriicctt--ssppoonnssoorreedd  aaccttiivviittiieess  uunnlleessss  tthhee  ppoossttiinngg  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  aa  DDiissttrriicctt  

rreepprreesseennttaattiivvee//tteeaacchheerr//ssttaaffff  mmeemmbbeerr..    SSoocciiaall  mmeeddiiaa  wweebbssiitteess  aarree  wweebbssiitteess  ssuucchh  aass,,  bbuutt  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo,,  FFaacceebbooookk,,  MMyySSppaaccee,,  YYoouu  TTuubbee,,  FFlliicckkrr  aanndd  TTwwiitttteerr..  

  

TThhee  DDiissttrriicctt  wwiillll  nnoott  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn//ccoommmmeennttss  ppoosstteedd  bbyy  ssttuuddeennttss  oonn  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

wweebbssiitteess  wwhheenn  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  nnoott  eennggaaggeedd  iinn  DDiissttrriicctt  aaccttiivviittiieess  aanndd  nnoott  uussiinngg  DDiissttrriicctt  eeqquuiippmmeenntt..  

  

TThhee  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmoonniittoorr,,  iinnssppeecctt,,  ccooppyy,,  rreevviieeww  aanndd  ssttoorree  aatt  aannyy  ttiimmee  

aanndd  wwiitthhoouutt  pprriioorr  nnoottiiccee  aannyy  aanndd  aallll  uussaaggee  ooff  tthhee  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  aanndd  IInntteerrnneett  aacccceessss  aanndd  aannyy  

aanndd  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  ttrraannssmmiitttteedd  oorr  rreecceeiivveedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  ssuucchh  uussaaggee..    AAllll  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  

ffiilleess  sshhaallll  bbee  aanndd  rreemmaaiinn  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  aanndd  nnoo  uusseerr  sshhaallll  hhaavvee  aannyy  

eexxppeeccttaattiioonn  ooff  pprriivvaaccyy  rreeggaarrddiinngg  ssuucchh  mmaatteerriiaallss..  

  

Among the uses that are considered unacceptable and which constitute a violation of this policy 

are the following: 

  

11..  UUsseess  tthhaatt  vviioollaattee  tthhee  llaaww  oorr  eennccoouurraaggee  ootthheerrss  ttoo  vviioollaattee  tthhee  llaaww..  TThhiiss  iinncclluuddeess  tthhee  

ttrraannssmmiittttaall  ooff  ooffffeennssiivvee  oorr  hhaarraassssiinngg  mmeessssaaggeess;;  ooffffeerriinngg  ffoorr  ssaallee  oorr  uussee  aannyy  ssuubbssttaannccee  

tthhee  ppoosssseessssiioonn  oorr  uussee  ooff  wwhhiicchh  iiss  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  DDiissttrriicctt  ppoolliiccyy;;  vviieewwiinngg,,  ttrraannssmmiittttiinngg  oorr



 

ddoowwnnllooaaddiinngg  ppoorrnnooggrraapphhiicc  mmaatteerriiaallss  oorr  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  eennccoouurraaggee  ootthheerrss  ttoo  vviioollaattee  tthhee  

llaaww;;  iinnttrruuddiinngg  iinnttoo  tthhee  nneettwwoorrkkss  oorr  ccoommppuutteerrss  ooff  ootthheerrss;;  aanndd  ddoowwnnllooaaddiinngg  oorr  ttrraannssmmiittttiinngg  

ccoonnffiiddeennttiiaall,,  ttrraaddee  sseeccrreett  iinnffoorrmmaattiioonn,,  oorr  ccooppyyrriigghhtteedd  mmaatteerriiaallss..  

  

22..  UUsseess  tthhaatt  ccaauussee  hhaarrmm  ttoo  ootthheerrss  oorr  ddaammaaggee  ttoo  tthheeiirr  pprrooppeerrttyy..    TThhiiss  iinncclluuddeess  ddeeffaammaattiioonn  

((hhaarrmmiinngg  aannootthheerr’’ss  rreeppuuttaattiioonn  bbyy  lliieess));;  eemmppllooyymmeenntt  ooff  aannootthheerr’’ss  ppaasssswwoorrdd  oorr  ssoommee  ootthheerr  

uusseerr  iiddeennttiiffiieerr  tthhaatt  mmiisslleeaaddss  mmeessssaaggee  rreecciippiieennttss  iinnttoo  bbeelliieevviinngg  tthhaatt  ssoommeeoonnee  eellssee  iiss  

ccoommmmuunniiccaattiinngg  oorr  ootthheerrwwiissee  uussiinngg  hhiiss//hheerr  aacccceessss  ttoo  tthhee  nneettwwoorrkk  oorr  tthhee  IInntteerrnneett;;  

uuppllooaaddiinngg  aa  wwoorrmm,,  vviirruuss,,  ““ttrroojjaann  hhoorrssee,,””  ““ttiimmee  bboommbb””  oorr  ootthheerr  hhaarrmmffuull  ffoorrmm  ooff  

pprrooggrraammmmiinngg  oorr  vvaannddaalliissmm;;  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ““hhaacckkiinngg””  aaccttiivviittiieess  oorr  aannyy  ffoorrmm  ooff  

uunnaauutthhoorriizzeedd  aacccceessss  ttoo  ootthheerr  ccoommppuutteerrss,,  nneettwwoorrkkss,,  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss..  

  

33..  UUsseess  tthhaatt  jjeeooppaarrddiizzee  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  ssttuuddeenntt  aacccceessss  aanndd  ooff  tthhee  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  oorr  

ootthheerr  nneettwwoorrkkss  oonn  tthhee  IInntteerrnneett..    FFoorr  eexxaammppllee  ddiisscclloossuurree  oorr  sshhaarriinngg  ppeerrssoonnaall  ppaasssswwoorrddss  

wwiitthh  ootthheerrss;;  iimmppeerrssoonnaattiioonn  ooff  aannootthheerr  uusseerr..  

  

44..  UUsseess  tthhaatt  aarree  ccoommmmeerrcciiaall  ttrraannssaaccttiioonnss..    SSttuuddeennttss  aanndd  ootthheerr  uusseerrss  mmaayy  nnoott  sseellll  oorr  bbuuyy  

aannyytthhiinngg  oovveerr  tthhee  IInntteerrnneett..    PPrriivvaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  sshhaarreedd..  

 

  

  

  

((ccff..  66114411..332211  ––  CCoommppuutteerr  AAcccceeppttaabbllee  UUssee  PPoolliiccyy))  

  

LLeeggaall  RReeffeerreennccee::  CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess  

  

11--1199((bb))((1111))  AAcccceessss  ttoo  ppuubblliicc  rreeccoorrddss..  EExxeemmpptt  rreeccoorrddss..  

  

1100--1155bb  AAcccceessss  ooff  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaannss  ttoo  ssttuuddeenntt''ss  rreeccoorrddss..  

  

1100--220099  RReeccoorrddss  nnoott  ttoo  bbee  ppuubblliicc..  

  

1111--88aa  RReetteennttiioonn,,  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  ttrraannssffeerr  ooff  ddooccuummeennttss  

  

1111--88bb  TTrraannssffeerr  oorr  ddiissppoossaall  ooff  ppuubblliicc  rreeccoorrddss..    SSttaattee  LLiibbrraarryy  BBooaarrdd  ttoo  

aaddoopptt  rreegguullaattiioonnss..  

  

4466bb--5566  ((ee))  AAcccceessss  ttoo  RReeccoorrddss  ooff  MMiinnoorrss..  

  

FFeeddeerraall  FFaammiillyy  EEdduuccaattiioonnaall  RRiigghhttss  aanndd  PPrriivvaaccyy  AAcctt  ooff  11997744  ((sseeccttiioonn  

443388  ooff  tthhee  GGeenneerraall  EEdduuccaattiioonn  PPrroovviissiioonnss  AAcctt,,  aass  aammeennddeedd,,  aaddddeedd  

bbyy  sseeccttiioonn  551133  ooff  PPLL  9933--556688,,  ccooddiiffiieedd  aatt  2200  UU..SS..CC..  11223322gg..))..  

  

DDeepptt..  ooff  EEdduuccaattiioonn..  3344  CCFFRR..  PPaarrtt  9999  ((MMaayy  99,,  11998800  4455  FFRR  3300880022))  

rreeggss..  iimmpplleemmeennttiinngg  FFEERRPPAA  eennaacctteedd  aass  ppaarrtt  ooff  443388  ooff  GGeenneerraall  



EEdduuccaattiioonn  PPrroovviissiioonnss  AAcctt  ((2200  UU..SS..CC..  11223322gg))--ppaarreenntt  aanndd  ssttuuddeenntt  

pprriivvaaccyy  aanndd  ootthheerr  rriigghhttss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  rreeccoorrddss,,  aass  

aammeennddeedd  1111//2211//9966..  

  

CChhiillddrreenn''ss  IInntteerrnneett  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  ooff  22000000  ((HHRR  44557777,,  PP..LL..110066--555544))  

  

CCoommmmuunniiccaattiioonnss  AAcctt  ooff  11993344,,  aass  aammeennddeedd  ((4477  UU..SS..CC..  225544[[hh]],,[[II]]))    

  

EElleemmeennttaarryy  aanndd  SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn  AAcctt  ooff  11996655,,  aass  aammeennddeedd  

((2200  UU..SS..CC..  66880011  eett  sseeqq..,,  PPaarrtt  FF))  

  

PPuubblliicc  LLaaww  9944--555533,,  TThhee  CCooppyyrriigghhtt  AAcctt  ooff  11997766,,  1177  UU..SS..CC..  110011  eett..  

sseeqq..  

  

RReennoo  vv..  AACCLLUU,,  552211  UU..SS..  884444  ((11999977))  

  

GGiinnssbbeerrgg  vv..  NNeeww  YYoorrkk,,  339900  UU..SS..  662299,,  aatt  664422,,  nn..1100  ((11996688))  

  

BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  vv..  PPiiccoo,,  445577  UU..SS..  886688  ((11998888))  

  

HHaazzeellwwoooodd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  vv..  KKuuhhllmmeeiieerr,,  448844  UU..SS..  662200,,  226677  ((11998888))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

TThhee  uussee  ooff  ppeerrmmiitttteedd  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  ssiitteess  bbyy  ssttuuddeennttss  oonn  DDiissttrriicctt  ccoommppuutteerrss  sshhaallll  bbee  iinn  

ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess..  

  

11..  TThhee  sseeaarrcchh  ffoorr  iilllleeggaall,,  ccrruuddee,,  ccrraassss  aanndd  iinnaapppprroopprriiaattee  tthhiinnggss  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee  aanndd  

sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd..  

  

22..  TThhee  ccoommppuutteerrss  aanndd  aacccceessssiinngg  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  ssiitteess  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  rreesseeaarrcchh  aanndd  

sscchhooooll  pprroojjeeccttss  oorr  ttoo  ccoonnnneecctt  wwiitthh  ootthheerr  ssttuuddeennttss  iinn  aa  ppoossiittiivvee  mmaannnneerr..  

  

33..  TThhee  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  ssiittee  sshhaallll  nnoott  bbee  uusseedd  ttoo  hhaarraassss  ootthheerr  ssttuuddeennttss..  

  

44..  IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  bbee  mmiinnddffuull  ooff  ccooppyyrriigghhtt  iinnffrriinnggeemmeenntt,,  ppllaaggiiaarriissmm  aanndd  iilllleeggaall  

ddoowwnnllooaaddiinngg..  

  

55..  UUttiilliizzee  tteeaacchheerrss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthhee  ssiittee  ttoo  bbee  uusseedd  iiss  aapppprroopprriiaattee..  

  

66..  LLeeaavvee  aann  iinnaapppprroopprriiaattee  ssiittee  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwhheenn  aacccceessssiinngg  ssuucchh  aa  ssiittee  iinn  eerrrroorr..  

  

77..  DDoo  nnoott  vviissiitt  aa  ppeerrssoonnaall  bblloogg  dduurriinngg  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ttiimmee  ppeerriioodd..    

  

88..  AAssssiiggnnmmeennttss  iinnvvoollvviinngg  tthhee  uussee  ooff  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  ttoooollss  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  aarree  lliikkee  aannyy  

ootthheerr  sscchhooooll  aassssiiggnnmmeenntt  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee  ssttuuddeenntt  

hhaannddbbooookk..  

  

99..  OOnnlliinnee  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  aanndd  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  uussee  ooff  IInntteerrnneett  ssiitteess  wwhhiicchh  ccoonnttaaiinn  ppeerrssoonnaall  

iinnffoorrmmaattiioonn  aallssoo  iinnccrreeaasseess  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  uunnwweellccoommee  aanndd  uunnssoolliicciitteedd  wwrriitttteenn  

mmaatteerriiaall,,  ppiiccttuurreess  oorr  vviiddeeooss..  HHaarraassssmmeenntt  iinn  aannyy  ffoorrmm,,  iinncclluuddiinngg  eelleeccttrroonniiccaallllyy  ppoosstteedd  

ccoommmmeennttss,,  iiss  uunnaacccceeppttaabbllee..  

  

  


