Drumhillery Szkoła
Podstawowa

Co powinieneś zrobić, jeśli masz obawy
dotyczące dziecka:
Mam obawy dotyczące bezpieczeństwa mojego bądź
innego dziecka
Mogę porozmawiać z nauczycielem klasy
(wychowawcą)

Jeśli nadal mam obawy mogę porozmawiać z
Dyrektorem Mr Campbell, Deputy Designated
Teacher do ochrony praw dziecka, z nauczycielem
oddelegowanym do ochrony praw dziecka Mrs
McMullan/ Miss Rodgers.

Jeśli w dalszym ciągu jestem zaniepokojony mogę
porozmawiać/napisać do Przewodniczącego Rady
Dyrektorów – Mr J Bell.

Co my, jako szkoła, zrobimy jeśli jesteśmy
zaniepokojeni dzieckiem pozostającym pod
naszą opieką:




W większości przypadków przedyskutujemy
obawy z rodzicami.
Jeśli obawy nie ustaną skonsultujemy je z
wydziałem oświaty S.E.L.B.
Wykonamy polecenia S.E.L.B. , które
mogą dotyczyć powiadomienia opieki
społecznej.

To jest krótka ulotka dotycząca ochrony
Praw Dziecka. Pełna Polityka jest dostępna
na naszej stronie internetowej bądź na
życzenie w sekretariacie naszej szkoły.

Informacja dla Rodziców
W zakresie
Polityki Ochrony Praw
Dziecka

Keith Campbell
Dyrektor
Drumhillery Primary School
58 Drumhillery Road
Middletown
Co Armagh
BT60 3DJ
Tel/Fax: (028) 3756 8725
email: kcampbell566@c2kni.net

To jest nasza polityka - zawsze działać
w najlepszym interesie dzieci
pozostających pod naszą opieką. Jej
główną częścią będzie ich ochrona
przed zaniedbaniami, krzywdą
fizyczną, seksualnym i psychicznym
molestowaniem.

Zasady:

Drodzy Rodzice,
W niniejszej ulotce zawarte są
główne punkty dokumentu dotyczącego
ochrony Praw Dziecka w celu zapoznania
się rodziców z naszymi procedurami, które
zostały wprowadzone w celu zapewnienia,
że dobro dzieci jest ważną częścią naszej
szkoły.
Staramy się stale, aby stworzyć
atmosferę, w którym wszystkie dzieci są
doceniane, przez co czują się pewnie i
bezpiecznie. W tym celu opracowaliśmy
szereg polityk i materiałów dydaktycznych.
Prowadzimy stale “politykę
otwartych drzwi” wasze wsparcie w tym
zakresie z przeszłości jest szczerze
doceniane.
Wszelkie
informacje
udostępnione
pracownikom
będą
rozpatrywane niezwłocznie, starannie i
poufnie.
Mr J Bell
Przewodniczący Rady Dyrektorów
Mr K Campbell
Dyrektor
Mrs L McMullan/Miss G Rodgers
Delegowany Nauczyciel

 Dzieci muszą być wysłuchane i
traktowane poważnie.
 W każdej kwestii dobro dziecka
musi być najważniejsze. Ponad
wszystkie inne względy.
 Należy znaleźć równowagę
pomiędzy ochroną dzieci a
poszanowaniem praw i potrzeb
rodziców i rodziny; jeśli występuje
konflikt interesów prawa dziecka są
najważniejsze.
Cele
 Aby utrzymywać procedury w szkole
pomagające rozwiązać podejrzenia
molestowania dzieci pod nadzorem
SELB Circular.
 Aby kontynuować świadomość
arbitrażu w szkole.
 Aby uświadomić rodziców o
procedurach ustanowionych w
szkole w zakresie podejrzenia o
molestowanie dziecka.

Molestowanie dziecka jest
definiowane poprzez
Zaniedbanie: Zaniedbanie rodzica lub
opiekuna przed ochroną dziecka od
niebezpieczeństwa, włączając w to
zimno, brak nadzoru i głód.
Fizyczne
molestowanie:
Fizyczne
uszkodzenie
dziecka,
zadane
z
premedytacją
lub
świadomie
niepowstrzymane.
Seksualne molestowanie: Seksualne
wykorzystywanie dziecka.
Emocjonalne molestowanie:
Emocjonalne odrzucenie bądź złe
traktowanie dziecka.
Kodeks Postępowania dla wszystkich
pracowników w szkole
Personel zawsze ma być świadomy tego,
że posiada pozycję zaufania i ich
zachowanie w stosunku do dzieci musi
być odpowiednie.
Rola Dyrektora/Delegowanego
Nauczyciela
 Słuchanie dziecka
 Powiadomienie: opieki społecznej lub
wydziału oświaty
 Wspieranie dziecka

