
 
                

     
                                                                      

 
        

            
          

               
            

      
 

 
    

 
        

         
     

      
 

 
          

          
   

     
 

 
    

 
       

        
          

 
 

        
        
       

  
 

       
          

         
    

           
              

   
 

UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE 
COMUNICARE Codul Politicii: 4318 

Consiliul recunoaște că celularele și alte dispozitive de comunicații au devenit un instrument 
important prin care părinții comunică cu copiii lor. Prin urmare, elevilor li se permite să dețină 
astfel de dispozitive pe proprietatea școlii, atât timp cât dispozitivele nu sunt activate, utilizate, 
afișate sau vizibile în timpul zilei de instruire în caz contrar vor fi dirijate de regulile școlare sau 
personalul școlar. Dispozitivele de comunicații includ, dar nu se limitează la, celulare, dispozitive 
electronice cu funcție de internet, dispozitive de paginare, aparate de radio bidirecționale și 
dispozitive similare. 

A. UTILIZARE AUTORIZATĂ ȘI INTERZISĂ 

Administratorii pot autoriza studenților în mod individual să utilizeze dispozitive de 
comunicații în scopuri personale atunci când există o nevoie rezonabilă pentru o astfel de 
comunicare. Profesorii și administratorii pot autoriza studenții în mod individual să 
utilizeze dispozitivele în scopuri instructive, cu condiția ca aceștia vor supraveghea elevii 
în timpul unei astfel de utilizări. 

Deși utilizarea este permisă în general înainte și după școală, utilizarea telefoanelor mobile 
și a altor dispozitive de comunicații poate fi interzisă în autobuzele școlare atunci când 
zgomotul care provine de la astfel de dispozitive interferează cu funcționarea sigură a 
autobuzelor. În plus, elevilor școlii elementare și medii care participă la programe post 
școlare li se interzice utilizarea dispozitivelor de comunicații în timpul acestor programe. 

B. CONSECINȚELE UTILIZĂRII NEAUTORIZATE 

Angajații școlii pot confisca imediat orice dispozitive de comunicații care sunt activate,
utilizate, afișate sau vizibile cu încălcarea acestei politici. În absența unor circumstanțe 
convingătoare și neobișnuite, dispozitivele de comunicații confiscate vor fi returnate numai 
părintelui elevului. 

Consecințele disciplinare pentru încălcările acestei politici vor fi în concordanță cu 
secțiunea D a politicii 4300, Politici de comportament studențesc. Superintendentul sau 
persoana desemnată va enumera în Codul de conduită al elevilor gama specifică de 
consecințe care ar putea fi impuse unui elev pentru încălcările acestei politici. 

Următorii factori trebuie luați în considerare la stabilirea consecințelor adecvate: dacă 
dispozitivul de comunicație a fost utilizat (1) pentru a reproduce imagini de teste, pentru 
a obține acces neautorizat la informațiile școlii sau pentru a ajuta elevii în orice aspect al 
programului lor de instruire într-un mod care încalcă orice politica consiliului școlar, 
regulamentul administrativ sau școlar, (2) să intimideze sau să hărțuiască alți elevi; (3) să 
trimită mesaje ilicite; (4) să facă și / sau să trimită fotografii ilicite; sau (5) în orice alt mod 
care face consecințe disciplinare mai severe. 
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Codul Politicii: 4318 

C. CĂUTAREA DISPOZITIVELOR DE COMUNICAȚII FĂRĂ FIR 

În conformitate cu politica 4342, Căutarea elevilor, dispozitivele de comunicații al 
elevilor și conținutul acestuia, inclusiv,  fără a se limita la, mesaje  și fotografii digitale, 
pot fi cercetate ori de câte ori un oficial al școlii are motive să creadă că căutarea va oferi 
dovezi că elevul a încălcat sau încalcă o lege, politica consiliului, Codul de conduită al 
elevilor sau o regulă școlară. Domeniul de aplicare al acestor căutări trebuie să fie în mod 
rezonabil legat de obiectivele căutării și nu excesiv de intruziv, având în vedere natura 
infracțiunii suspectate. 

D. RESPONSABILITATE 

Studenții sunt responsabili personal de securitatea dispozitivelor lor de comunicații. 
Sistemul școlar nu este responsabil pentru furtul, pierderea sau deteriorarea unui celular 
sau a unui alt dispozitiv de comunicație  personal. 

Referințe Legale:  G.S. 115C-36, -390.2 

Referințele Încrucișate: Politici Privind Comportamentul Elevilor (politica 4300), Comportament 
Perturbator (politica 4315), Căutări studențești (politica 4342) 

Adoptat: 3 Decembrie 2020 
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