
Политика за закрила на детето

Настоящата политика се прилага от всички учители, родителският съвет и

доброволците, работещи в училището. Основните елементи на нашата политика

са:

 осигуряване на практика за безопасно набиране на персонал; проверка на

надеждността на персонала и доброволците за работа с децата;

 информираност по въпросите на закрилата на детето и приучаване на

децата на уменията, необходими им за сигурност;

 разработване и прилагане на процедури за идентифициране и докладване

на случаи, или съмнителни случаи на злоупотреби;

 създаване на безопасна среда, в която децата да се учат и развиват.

Ние следваме процедурите, предвидени от Съвета за гарантиране на

безопасност на децата в Лондон и се придържаме към указанията от

Правителствотo за създаване и поддържане на среда, където децата се чувстват

сигурни, насърчават се да кoмyникират и биват изслушвани:

 гарантираме, че децата знаят, че има възрастни в училището, към които те

могат да се обърнат, ако се притесняват от нещо;

 гарантираме, че имаме определени лица отговарящи за закрила на детето,

които са получили подходящо обучение за тази роля;

 гарантираме, че всеки член на персонала (включително временен персонал

и доброволци) и управляващият орган знаят кое е лицето, отговорно за

закрила на детето и неговата роля;

 гарантираме, че всички служители и доброволци разбират своите

отговорности и са с постоянно обострено внимание към признаци на

злоупотреба, както и отговорността си да oвeдoмят определеното лице,

отговорно за закрила на детето, при наличие на притеснения;

 родителите трябва да са наясно с отговорността, която училището има за

закрила на детето; за тази цeл сe публикува тази политика на интернет

страницато на училището;



 води се необходимата документация при случаи на загриженост за децата,

дори когато не е необходимо да се отнесе случая незабавно до вниманието

на други органи;

 гарантираме, че всички записи се съхраняват, сигурно заключени, отделно от

главния файл регистър;

 разработваме и следваме процедура при случай на обвинение срещу член

на персонала или доброволците;

 създаваме и следваме безопасни практики за набиране на персонал;

 създаваме училищни модели, които насърчават положителна, подкрепяща и

сигурна среда, в която учениците да се чувстват ценени;
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