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Bevezetés
A kormányzók és a személyzet a Ashgrove Általános Iskola teljes mértékben elismerik
járulnak hozzá védelmére az egyes gyermekek. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden
alkalmazott, köztük önkéntesek, hogy egy teljes és aktív szerepet védelméhez tanulók a
bajtól. A szülők arra kérik, hogy működjön együtt velünk frissítésével iskola
információkat rendszeresen, nyilvánosságra vonatkozó tanácsokat bírósági végzések,
stb és tájékoztatja az iskola bármiről ami okozhat szorongást és a változás, hogy a
gyermek, mint a gyász, családi megzavarása vagy társadalmi probléma.
A teljes személyzet és a Kormányzótanács úgy vélik, hogy iskolánk biztosítani kell egy

gondoskodó, pozitív, ösztönző és biztonságos környezetben, amely előmozdítja a
társadalmi, fizikai és erkölcsi fejlődését az egyes gyermek. Ezen belül a partnerség, az
iskola lesz érzékeny és támogató találkozón védelmében kifejtett feladatait.
Ez a politika tájékoztatta az iránymutatást és eljárásokat által meghatározott DE
"lelkipásztori Iskolák: Gyermekvédelmi" (1999), "szóló ENSZ-egyezmény a gyermek
jogairól" (1990) és az "Our Gyermekek és Fiatalok: A Pledge" (2006-2016).
A központi szellemiségének The Children (Észak-Írország) 1995 az, hogy a gyermek
jóléte legyen a legfőbb szempontja az összes döntést a gyermekkel kapcsolatban. Ezt
tükrözi a 3. cikkben az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól - a legjobb a gyermek
érdekeit kell lennie az elsődleges szempont. A "elsődlegessége" a gyermek elve
alátámasztja a gyermekvédelmi politika és eljárások.
A politika valamennyi személyzeti, kormányzók és önkéntesek dolgoznak az iskolában.
Az eljárások célja az ebben a rendeletben meghatározott politika megőrzése és
védelme a diákok, biztosítva, hogy minden felnőtt, aki dolgozik, az iskolánkban - a
tanárok, nem pedagógus alkalmazottak és önkéntesek - egyértelmű iránymutatást az
intézkedéseket, amelyek szükséges, ha bántalmazás vagy elhanyagolás Egy gyermek
gyanúja. A kérdés a gyermekek bántalmazása nem lehet figyelmen kívül hagyni őket, aki
dolgozik az iskolában, és tudjuk, hogy bizonyos formái a gyermekbántalmazás is
bűncselekménynek
Jelenleg öt fő eleme, hogy a mi politikánk:
1. kialakítása biztonságos környezetet, amelyben a gyerekek tanulni és fejlődni.
2. kidolgozása és végrehajtása azonosítására szolgáló eljárásokat és nyilvántartja
azokat az eseteket, illetve gyanús esetek, a visszaélések.
3. Annak biztosítása, hogy gyakoroljuk a biztonságos felvételi ellenőrzésében való
alkalmasságát személyzet és az önkéntesek, hogy a gyermekekkel.
4. A figyelem felhívása a gyermekvédelmi kérdések és felszerelése a gyerekek a
szükséges készségeket, hogy tartsa őket biztonságos. Ez lehetne véghezvinni
megbeszélések köridejét, PSNI "idegen veszély" beszél stb A tananyag fogják
használni, nevezetesen PDMU anyagok, amelyek biztosítják a gyermekek tisztában
vannak védelmére.
5. tanulók támogatása, akik szociális vagy fizikai kárt okozott a hatásait a gyermekek
bántalmazása, összhangban az ő / megállapodtak gyermekvédelmi terv.
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SZEREPE JELÖLTÉK TANÁR (DT) ÉS HELYETTES JELÖLTÉK tanár (DDT)
A DT:
• A képzést nyújt minden iskolai alkalmazottak, köztük a kisegítő személyzet
• Hogy áll arra, hogy a gyermekvédelmi aggodalmait személyzet minden tagja
• hogy felelősséget vállaljon nyilvántartás minden gyermekvédelmi aggályokról
• Ahhoz, hogy áttételek szociális szolgáltatások, vagy PSNI közrendvédelmi egységek
• A kapcsolattartás a NEELB kijelölt tisztviselők gyermekvédelmi
• tesz erőfeszítéseket a fejlesztése és frissítése az iskola gyermekvédelmi politika
• Annak érdekében, szülők kapnak egy példányt a gyermekvédelmi politika évente, amely
figyelmezteti őket, hogy az a tény, hogy az áttételek tehető, és a szerepe az iskola
ezen
• Ösztönözni kell a gyermekvédelmi ethosz az iskolában
• hogy írjon jelentéseket, hogy az Igazgatótanács kapcsolatos gyermekvédelmi
• Ahhoz, hogy az összes rekordot kapcsolatos gyermekvédelmi biztonságos helyen
(ezekhez csak védelmére csapat adott esetben)

A DDT:
Hogy támogassa a kijelölt tanár gyermekvédelemmel és vállalja a feladatait a kijelölt
tanár (mint fentebb), ha szükséges.
KÉPZÉS
Kormányzók, Principal, DT gyermekvédelemmel és DDTs gyermekvédelmi kap frissítést
képzés összhangban a NEELB programjait. Ezt azután zuhogott az összes személyzet,
az önkéntesek és a diákok, akik részt kell vennie.
MI A GYERMEKMOLESZTÁLÁS?

(A gyermek egy év alatti személy 18 év meghatározott the Children Order). Child Abuse
akkor jelentkezik, amikor "egy gyermek elhanyagolt, sérült vagy nem nyújtott megfelelő
ellátást. Gyermekek lehet visszaélni sok beállításokat, családi, az intézményi vagy
közösségi környezetben, azok tudomást szereztek, vagy ritkábban egy idegen. "(ACPC,
2005)
Kategóriák Visszaélés
Fizikai bántalmazás / Kár - a szándékos testi sérülés, hogy egy gyerek, vagy a
szándékos hanyag meghibásodás akadályozza fizikai sérülést vagy szenvedést. Ez
magában foglalhatja ütő, remegés, dobás, mérgezés, égés vagy forrázás, fulladás,
fojtogató, szülés, hogy egy szobában vagy gyermekágy, vagy nem megfelelően drogozása
működés vezérlésére. (ACPC, 2005)
Lehetséges jelek vagy tünetek a fizikai bántalmazás a következők:
• Megmagyarázhatatlan véraláfutások (helyenként nehezen jelöljük)
• Az emberi harapásnyomok, csíkokat vagy kopasz foltok
• Megmagyarázhatatlan sérülésekkel, frakciók vagy horzsolások
• Kezeletlen sérülések
• önpusztító tendenciák
• Krónikus elszabadult / gyakori szökés
• Félelem megy haza
Érzelmi bántalmazás - a tartós érzelmi bántalmaznak egy gyermeket, mint a súlyos és
tartós káros hatása a gyermek érzelmi fejlődését. Ez magában közvetíti, hogy a
gyermek, hogy ő értéktelen, vagy nem kedvelt, a nem megfelelő, illetve értékes csak
annyiban, amennyiben ő megfelel az igényeinek a másik személy. Ez magában okozva a
gyermek gyakran úgy érzik, fél, vagy veszélyezteti, vagy a kizsákmányolás vagy a
korrupció egy gyermek. A családon belüli erőszak, felnőtt mentális egészségügyi
problémák és a szülői anyaghasználat teheti ki a gyermek érzelmi bántalmazás. (ACPC,
2005)
Lehetséges jelek vagy tünetek az érzelmi bántalmazás tartalmazza:
• Megfélemlítés mások
• Változás a személyiség a kimenő, hogy visszavonják
• Probléma kialakításában / fenntartásában kapcsolatot másokkal
• Depresszió
• jelei megcsonkítása / önkárosító
• Figyelem kereső
• Krónikus elszabadult / gyakori szökés
• nedvesítő és szennyeződés
• Hirtelen beszédzavarok

• Kevés önbizalom
Szexuális zaklatás - magában foglalja a kizsákmányolás vagy arra kényszeríti, vagy
csábító a gyermek részt venni szexuális tevékenység. A tevékenységek magukban
foglalhatnak fizikai kontaktus, beleértve penetráló vagy nem behatoló cselekmények.
Ezek a következők lehetnek érintésmentes tevékenységek, mint például a gyermekek
bevonásával kell nézni, vagy a termelés, pornográf vagy néz szexuális tevékenység, vagy
ösztönzi a gyerekeket, hogy viselkedjen szexuálisan nem megfelelő módon. (ACPC,
2005)
Lehetséges jelek vagy tünetek a szexuális visszaélés a következők:
• Bruised vagy fáj a nemi szervek
• genitális fertőzés
• járási nehézség vagy ülő
• Nem megfelelő szexualizált szóhasználat vagy magatartás
• Kevés önbizalom
• A krónikus depresszió
• Szerhasználat
• Személyiség változások
• Félelem hazamegy / szökés
• a pénzszerzés vagy holmiját magyarázat nélkül
Elhanyagolása - a rendre nem tesz eleget a gyermek testi, érzelmi és / vagy lelki
szükségleteit, valószínűleg okozhat jelentős károkat. Ez magában foglalhatja a szülő
vagy gondozó nem biztosítja a megfelelő élelmet, menedéket és ruházatot, hogy nem
tudta megvédeni a gyermeket a fizikai kárt vagy veszélyt, mivel nem biztosította
hozzáférés megfelelő orvosi ellátást, illetve a kezelés hiánya, a stimuláció, illetve a
felügyelet hiánya. Ez magában foglalhatja a nem organikus növekedés elégtelensége.
(ACPC, 2005)
Lehetséges jelek vagy tünetek elhanyagoltság tartalmazza:
• Rossz higiéniai
• állandó éhség / tömés élelmiszer / élelmiszer tárolására
• Nem megfelelő / nem megfelelő ruházat
• Állandó fáradtság
• kitéve veszélynek / hiányoznak a megfelelő felügyelet
• Kezeletlen betegség
• Hiányoznak a peer kapcsolatok
• A kényszeres lopás / koldulás
• Krónikus gyér látogatottsága (nem érvényes ok)
• Nem megfelelő rögzítési / clinginess

A gyermek szenved, vagy fennáll a kockázata annak szenved egy vagy több típusú
visszaélések és a visszaélések kerülhet sor egy alkalommal, akár ismétlődően
előfordulhat idővel.
Megfélemlítés
Megfélemlítés egy rendkívül fájdalmas és káros a bántalmazás és nem tolerálható
Ashgrove Általános Iskola.
A mi Anti Megfélemlítés politika meghatározott külön politikát, és elismeri, hogy ahhoz,
hogy vagy tűri a megfélemlítés vezethet figyelmet a gyermekvédelmi gondoskodás alatt
eljárások.
A személyzet éber mindenkor a lehetőségét, megfélemlítés előforduló, és tegyenek
azonnali lépéseket szünteti meg a dolgot, hogy megvédje és megnyugtatni az áldozat és
a fegyelem a Bully. A szülők mind a Bully és az áldozat személyesen a kapcsolatot, ha a
megfélemlítés állapítottak meg.
Bármilyen panasz egy szülő, hogy gyermekük, vagy lehet, hogy terrorizálják lesz teljes
körűen kivizsgálják a DT gyermekvédelmi és csapata lépésekre kerül sor, hogy megvédje
az áldozat. Ez általában magában foglalja, hogy biztosítva legyen Ashgrove Általános
Iskola gyermek vagy egy csoport kisgyermekek összebarátkozik, és támogatja a
gyermeket, hogy terrorizálják során a tanítási nap. Egy szülő panaszt tegyenek
megfélemlítés lesz egy személyes választ a DT egy héten belül, hogy a panasz, jelezve a
vizsgálat, amely a végrehajtott és a megtett intézkedésekről.
A szankciók ellen a tanuló, aki kutyákkal függ az eset súlyosságától, hanem tartalmazzák
a veszteség kiváltságokat az iskolában. Ő / ő viselkedése gondosan figyelemmel fogják
kísérni, amíg a személyzet meggyőződött arról, hogy a probléma megszűnt. Ha a tanuló a
megfélemlítés viselkedés nem szűnik meg, a második szakasz lesz megindítani az
gyermekvédelmi eljárások
Jelentésére vonatkozó eljárások gyanúsított (vagy tárhatók fel)
GYERMEKMOLESZTÁLÁS
A kijelölt tanár gyermekvédelemmel (DT) úr Marcus Morrow.
Távollétében a helyettes kijelölt tanár gyermekvédelmi (DDT) asszony Valerie Luney
vállalja a felelősséget a gyermekvédelem.
1. A mérési
Ha egy gyerek az adatok közzététele egy tanár, vagy más tagja, amely aggodalomra ad
okot a lehetséges visszaélések, vagy ha a személyzet egy tagja aggályai vannak a
gyermek, a személyzet tagja haladéktalanul el kell járniuk.
A következő irányelveket személyzet által használt kell a gyermek nyilvánosságra
aggodalmait a Gyermekvédelmi jellegű.

Helyes Tilos
o Hallgassa meg, amit a gyerek mond
o Biztosítsuk a gyermek ők nem hibásak
o Magyarázzuk el a gyermeket, hogy nem lehet titokban tartani
o A dokumentum pontosan mi a gyerek azt mondja, használja a / saját pontos szavai
o Ne feledje, hogy nem ígérnek a gyermek titoktartási
o Legyen nyugodt
o Hallgassa
o Fogadja
o megnyugtatni
o Magyarázza meg, mit fog csinálni
o a nyilvántartás pontos
Kérnek támogatást magad
o Kérdezze vezető kérdések
o a szavakat a gyermek szájába
o Figyelmen kívül hagyja a gyermek viselkedését
o Vegye ki a ruházatot
o Pánik
o Ígérd titkolózni
o Hogy a gyermek ismételje meg a történetet feleslegesen
o késleltetés
o Kezdje kivizsgálására
Ne csinálj semmit
2. Az ügy a kijelölt TANÁR
A munkatárs nem vizsgálja - ez a kérdés a szociális szolgáltatások -, de be kell
számolnia ezeket az aggodalmakat azonnal a DT, vitassa meg az ügyet vele, hogy teljes
mértékben jegyzetek (aláírásával és társkereső őket), és átadja az üzenetet, hogy a
DT. A DT majd egy teljes Gyermekvédelem: Incidensjelentés Forma.
3. Cselekvési terv
A DT egyeztetve más tagjai védelmére csapat és / vagy a gyermekvédelmi támogatás
szolgáltatás az iskolák (CPSSS), majd tervezni a teendők, és biztosítja, hogy írásos
feljegyzést döntések készül.
4. AKCIÓ
A DT fog beszélni tovább a gyermeket, hogy megpróbálja megnyugtatni őt, és
egyszerűen tisztázni és rögzíteni, hogy mi történt (Ez nem járnak részletes vizsgálat
vagy értelmezése és nincs ígéret titoktartási kap); A második részben a formában
Gyermekvédelem: Rekordszámú Kapcsolódó beszélgetés során a tisztítási eljárás

befejeződik.
Ha félő, hogy a gyermek veszélyben lehet a jelentős kárt, az iskola köteles a áttételt a
szociális szolgáltatások és / vagy a PSNI. Egy szülő mindig tájékoztatni elé a szociális
szolgáltatások, kivéve, ha erre helyezi a gyermek nagyobb a kockázata a kárt.
A DT kérhet pontosítást, illetve tanácsot és konzultál az CPSSS - kijelölt képviselője
gyermekvédelmi a NEELB, vagy egy magas rangú szociális munkás előtt egy áttétel az.
Nincs döntés céljából a gyermek szociális szolgáltatások nélkül fognak megtörténni
teljes mértékben figyelembe veszik, és a megfelelő tanácsokkal. A biztonságot a
gyermek az első kiemelt.
Hol vannak aggodalmak az esetleges visszaélések, a DT tájékoztathatja:
 Szociális Szolgáltatások
 NEELB a kijelölt tiszt gyermekvédelmi
 A beterjesztés lehet tenni az igényeinek megértése Gyermekek Észak-Írország
(UNOCINI) felkérés formájában, és továbbítani kell ajánlói Gateway Észak
Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások.
Bármilyen visszaélés, hogy végül megerősítette fogják követni, amely támogatja az
áldozatnak, és egy megfelelő kombinációja fegyelem és támogatást tájékoztatása
szerint megerősíti külső ügynökség és egyezteti az iskola megőrzésével csapat.
Eljárás, ahol az iskola kételyeinek ad, vagy kapott információkat, a lehetséges
visszaélések valaki más, mint egy tagja az iskola munkatársai

Eljárás, amelyben panaszt tettek a lehetséges visszaélések egyik tagja az iskola
személyzet
Ha a panasz a lehető gyermekbántalmazás ellen a személyzet egyik tagja, a Megbízó
haladéktalanul tájékoztatni kell. A fenti eljárást kell alkalmazni (kivéve, ha a panasz a
Megbízó). Ahol az ügyet, hogy a szociális szolgáltatások a személyzet tagja lehet
távolítani feladatokat, amelyek közvetlen kapcsolat a diákokkal, és lehet függeszteni a
szolgálatból óvintézkedésként folyamatban lévő vizsgálatokról, a szociális
szolgáltatások. Az elnök az Igazgatótanács azonnal értesíteni kell.
Ha a panasz a lehető gyermekbántalmazás ellen a Megbízó, a DT haladéktalanul
tájékoztatni kell. Ő értesítik az elnököt a kormányzótanács és együtt megteszi a
megfelelő tanácsadás és biztosítják a szükséges intézkedéseket.
Ha személyzet minden tagja érzi biztos, hogy mi a teendő, ha ő aggodalmak egy gyerek,
vagy biztos abban, hogy képes felismerni jelek vagy tünetek lehetséges
gyermekbántalmazás, meg kell beszélni a DT.
Meg kell jegyezni, hogy a megadott információkat a személyzet tagjai számára a
lehetséges gyermekek bántalmazása nem vonható "bizalmas". Az a gyermek érdekeit, a
személyzet szükség lehet megosztani ezt az információt más szakemberek. Azonban
csak azok, akiknek tudniuk kell tájékoztatni kell.
HOGYAN szülő növelheti egy gyermekvédelmi CONCERN
Ha a szülő a gyermek védelmére vonatkoznak követni tudják az alábbi útmutatót:
A szülők és a GYERMEKVÉDELEM
Ez a gyermekvédelmi politika továbbra is rendelkezésre áll minden szülőnek keresztül
az iskola honlapján. Egy összefoglaló kerül kiosztásra évente nyomtatásban. Tanácsokat
kapnak a jelentésére vonatkozó eljárások gyermekbántalmazás és egy szinopszist a
politika szerepelni fog az iskola tájékoztatóban.
A szülők meg kell majd adnia az iskola a nevét minden olyan személy, aki engedélye
gyűjteni a gyermek az iskolában (vagy annak megerősítésére, hogy a gyermek hagyhatja

az alapon, kísérő nélküli). Arra kérjük őket, hogy tájékoztassák az iskola bármely
változás rutin.
A szülők kérték, hogy tájékoztassa iskolában a szabályokat követi minden különválás
vagy válás. A személyzet tagjai tisztában kell lenniük a jogi felelősség, megállapodtak
hozzáférést vagy a kirekesztés és az esetleges bevonása a szociális szolgáltatások. Az
ilyen információ kérhető hivatalosan minden szeptemberben, de a szülők arra ösztönzik,
hogy tartsa az iskola tájékoztatni kell.
A szülők fel kell hívni, hogy időnként a személyzet lehet, hogy változtatni tanuló ruhát,
amikor elsősegélynyújtási, miután WC balesetek, PE és más ilyen alkalmakkor. Az iskola
Intim Care Policy alkalmazni.
Abban az esetben, ha a szülő panaszt tegyenek a személyzet egyik tagja, önkéntes vagy
diák, az iskola panaszok eljárást kell követni, és a panasz címzettje közvetlenül az
elsődleges. Ha a panasz ellen a fő foglalkozni fognak vele, hogy az elnök a kormányzók.
Amennyiben a panasz tartalmaz egy közzétételt, amelyek egy másik gyermeket, a
vádlott gyermek szülei tájékoztatni kell. Fegyelem kell maradnia kizárólag a kezében a
személyzet.

Ellenőrzési folyamatok
A kiválasztási és kinevezési folyamat kiindulópontja annak biztosítása, hogy csak azok,
akik alkalmasak a munkavégzésre alkalmaznak közel gyerekekkel, akár egy fizetett vagy
nem fizetett kapacitás iskolánkban.
Annak érdekében, hogy minden ésszerű lépést meg kell tenni annak foglalkoztatnak, és
vegyenek részt a megfelelő személyzet, hogy működjön együtt a gyerekek gondjainkra,
követjük útmutatásait az Oktatási Minisztérium a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés
és biztonságos felvételi gyakorlatát. Ashgrove elfogadta az új szabályokat átvilágítását
és ellenőrzését alkalmazottak kinevezése előtt vagy önkéntes az iskolán belül:
• DE Kör 2006/06: Gyermekvédelem: emberek bevonását, hogy a gyermekekkel és a
fiatalokkal oktatási intézményekben
• DE Kör 2006/07: Gyermekvédelem: Foglalkoztatás helyettesítő tanárok
• DE Kör 2006/08: Gyermekvédelem: Képzési követelmények iskolai elnökök Munkaerőfelvétellel és bíráló
• DE Kör 2006/09: Gyermekvédelem: Bűnügyi Háttér ellenőrzése személyzet Iskolák programban való kiterjesztése
• DE Kör 2006/25: Gyermekvédelem: Elbírálás Iskolája elnökök
• DE Kör 2008/03: a foglalkoztatást megelőző ellenőrzés a személyek az iskolai
munkának - Új Szabályok

• DE Kör 2008/10: Foglalkoztatás helyettesítő tanárok
• DE Kör 2012/19: közzététel és a korlátozó megállapodások
• DE Kör 2013/01: közzététel és a korlátozó megállapodások
Másolatot ezekről a körlevelek elérhetők a DE honlapján. Kattints a "körlevelek":
www.deni.gov.uk
A személyzet minden tagját, hogy fizetett vagy fizetetlen vannak beiktatták a mi
biztosítsa a gyermekek / gyermekvédelmi politika.
KÓDEX az összes személyzeti
A magatartási kódex ismert, hogy a személyzet valamennyi tagja - állandó, nem állandó
és az önkéntesek. Ez tükrözi a védelmére szellemiség az iskola és a függelékben
meghatározott 1.
Intim gondoskodásra POLITIKA
Az Intim ellátási koncepció az iskola részletezi a 2. függelékben.
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKÉNTES
Az iskola biztosítja, hogy az önkéntesek a kínálat két jó referenciák és benyújtja a
büntetett előélethez csekket a kinevezéskor. Büntetlen előéletű ellenőrzéseket végzik
AccessNI.
Lásd 3. melléklet.
A megelőző SZAKMAI
Tisztában vagyunk azzal, hogy az iskola jelentős szerepet játszik a károk megelőzése, a
tanulók által nyújtott tanulók jó kommunikációs vonalak megbízható felnőtt, támogató
barátok és szellemiségének védelmet. Tudatosítani "idegen veszély"; megértéséhez,
hogyan reagálnak a vélt fenyegetések; érdekel tekintetében e-biztonság; és a
fejlesztés a viselkedési normákat, amelyek megfelelnek az általános iskolás gyerekeket
mind erősítik meg az iskola munka PDMU belül Észak-Írország tananyag. Ők is a
hangsúly a szerelvények, látogatás a külső szakemberek és a folyamatos útmutatást
lehetőségeket, mert előfordul, például a kör időt.
Mellett a használata tantervi források is használjuk Női támogatás Segítő Kezek
anyagok, a NSPCC NADRÁG kampány és Childline az iskolákban. Az internet biztonsága
címzettjei segítségével CEOP eszközöket és anyagokat, és érintkezését a PSNI.
Az iskolai közösség ezért:
 felállítani és fenntartani ethosz, ahol a gyerekek biztonságban érezzék magukat, arra
ösztönzik, hogy beszéljen, és hallgatta

 Annak biztosítása, hogy minden gyermek tudja, vannak felnőttek az iskolában, akiket
a megközelítés, ha azok aggódik, vagy a nehéz helyzetben
 Tartalmazza a tantervben lehetőségeket a személyes és társadalmi fejlődés
felszerelni gyermekek a szükséges készségeket, hogy felfüggeszti a bajtól, és hogy
kihez kell fordulni segítségért, ha a szükség úgy kívánja.
Fizikai korlátozás
A politika a fizikai korlátozás által személyzet meghatározott külön politikai, "ésszerű
erőt és biztonságos kezelése", összhangban iránymutatást NEELB.
Elismeri, hogy a személyzet csak használni fizikai beavatkozás végső megoldásként, és
hogy mindenkor meg kell a lehető legkisebb erő szükséges a sérülések megelőzése
érdekében.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI
A egészségvédelmi és biztonsági politika, meghatározott külön dokumentumban, tükrözi
a figyelmet, hogy egy általad védelmét gyermekeink mind az iskolai környezet és amikor
távol az iskolától, amikor vállalkozás iskolai kirándulások és látogatások.
E-BIZTONSÁG
A politika az internet és a digitális technológiák meghatározott külön dokumentumban,
és arról tájékoztatja DE útmutatást. Elismeri a tanulási lehetőségek, valamint a
kapcsolódó kockázatok az internet és a digitális technológiák. Különösen azt tárgyalja,
hogy biztosítsa esetlegesen felmerülő kérdésekre a használata az internet és a digitális
technológiák.
Fotó- és képet a gyermekek
Minden szülő kérte elején a tanév, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek fényképeket
tett és megjelenik az iskolán belül, alkalmanként újságokban vagy az iskola honlapján.
A listát a gyermekei, akik nem rendelkeznek fényképeken vagy megjelenített
egyértelműen elhelyezni az összes személyzet ellenőrizze.
Tanulmányúton / látogatások
Ashgrove Általános Iskola külön politikát terepmunka és tanulmányutak, mint
összhangban Oktatási látogatás, Best Practice (2009).
Kapcsolatos iskolai POLITIKA
Más oktatási politikák, amelyek körvonalazzák az iskola megközelítése kapcsolódó
területeken biztosítsa a gyermekek a következők:
• erőszakellenes

• Lelkigondozás
• Intim Care
• ésszerű erőt és biztonságos kezelése,
• Jelenléti
• Útmutató az önkéntesek
• Photography
• A személyzet magatartási kóde

Segélyhívó számok
Amennyiben bármelyik felnőtt az iskolában találják magukat a ritka helyzetben van,
hogy az egyetlen felnőtt maradt az iskolában, és szükségük van a sürgős védelem
tanácsot, akkor használd az alábbi elérhetőségeken (a megadott sorrendben), hogy
kérjenek segítséget:
Out of Duty Óra Szociális munkás: 028 9504 9999
Childline:
0800 1111
Gyermekek szexuális kizsákmányolása Segélyvonal NSPCC:
0800 3891701
PSNI:
0845 600 8000
24 órás belföldi és nemi erőszak segélyvonal:
08088021414
NSPCC Felnőtt segélyvonal: 08088005000
Szöveg: 88.858

Hasznos honlapok:
www.familysupportni.gov.uk
www.nspcc.org
www.addictionni.com

Felülvizsgáljuk gyermekvédelmi politika
A gyermekvédelmi politika évente felül fogják vizsgálni az Ashgrove Általános Iskola
védelme csapat.
A politika hatékonyságának fogják értékelni abban az esetben a jogszabályok
módosításához vagy egy eseményt követően.

Írta: február 2015
Dátum ratifikálta Bog: február 2015
Felújítás következő felülvizsgálata: február 2016
1. függelék
Magatartási kódex
Minden személyzet és az önkéntesek tisztában vannak, és kapott egy példányt a
magatartási kódex. A kód tájékoztatta útmutatást DE.
Minden gyermekekkel kapcsolatos intézkedés tiszteletben kell tartaniuk a legjobb a
gyermek érdekeit tartja elsődlegesnek. A személyzet legyen tisztában azzal, hogy
magatartása a gyermekek felé kifogástalanul kell. Ez a kódex nem az a célja, hogy vonja
el a gazdagító élmények gyerekeknek nyerhetnek a pozitív kölcsönhatás személyzet
Ashgrove Általános Iskola. Ez a magatartási kódex célja, hogy segítse a személyzet
tekintetében összetett kérdés a gyermekbántalmazás, hogy felhívja a figyelmet a
kockázati területekre a személyzet és azáltal útmutatást prudens magatartás.
1. Egyéni Találkozók diákok
a) A személyzet legyen tisztában a veszélyekkel, amelyek valószínűleg saját interjúk az
egyes tanulók. Köztudott, hogy vannak olyan alkalmak, amikor bizalmas megbeszéléseket
kell történnie. Amennyire lehetséges, a személyzet kell végeznie az ilyen interjúk egy
szobában vizuális kapcsolat, vagy az ajtó nyitva.
b) Ha ezek a feltételek nem vonatkoznak, az alkalmazottak azt tanácsolják, hogy egy
másik felnőtt tudja, hogy az interjú zajlik. Szükséges lehet, hogy egy jel utal arra, hogy
az interjú zajlik. Szükséges lehet, hogy egy jel jelzi, hogy a szoba használatban van, de
ez nem tanácsos használni egy jel tiltó bejegyzést a szobában.
c) Amennyiben lehetséges egy másik tanuló vagy (lehetőleg) egy másik felnőtt is jelen
kell lennie, vagy annak közelében az interjú során, és az iskola kell aktív intézkedések
elősegíteni.
2. A fizikai kapcsolat a diákokkal
Általános elvként, a személyzet azt tanácsolják, hogy ne szükségtelen fizikai kapcsolat
a diákokkal.
Ez nem reális, és felesleges, azonban arra utalnak, hogy a személyzet kell érinteni a
tanulók csak vészhelyzetben. Különösen a rászoruló gyermeknek szüksége lehet
megnyugtató járó fizikai megnyugtató, mint egy gondoskodó szülő adna. A személyzet
nem érzi tiltva feltéve, ha ez egy olyan korban megfelelő módon.
A személyzet soha nem érintse a gyermek, aki egyértelműen jelezte, hogy ő / ő vagy
kellemetlen volna ilyen kapcsolat - kivéve, ha ez szükséges, hogy megvédje a gyermeket,

mások vagy anyagi kárt.
A fizikai büntetés illegális, mint bármiféle fizikai válasz neveletlenség, kivéve, ha ez
útján szükséges utasbiztonsági.
A medence tanárok maradjanak kívül öltöző kabinok és verbálisan ösztönzik a
gyerekeket, hogy gyorsan változhatnak. A tanárok csak akkor léphetnek öltözők
vészhelyzet esetén.
A személyzet, akiknek szükségük van az elsősegélynyújtás, hogy a tanuló biztosítaniuk
kell, hogy ez megtörtént jelenlétében többi gyerek, vagy egy másik felnőtt. Azonban
nem tagja személyzet habozzon elsősegélyt nyújtani, hogy vészhelyzet esetén
egyszerűen azért, mert egy másik személy nincs jelen.
Bármilyen fizikai érintkezés, ami félre lehet a tanuló, a szülő vagy a felületes szemlélő
számára el kell kerülni.
Következő minden olyan eseményt, ahol a személyzet egy tagja úgy érzi, hogy ő / ő
akciók voltak, vagy esetleg tévesen, írásos jelentést részletezi az esetet be kell
nyújtani a megbízó vagy az igazgatóhelyettes.
A személyzet legyen különösen óvatos, amikor felügyelő tanuló egy lakókörnyezetben
vagy engedélyezett az iskolából tevékenységek, például a munkatársak lehetnek
közelsége tanulók miatt a kötetlenebb környezetet.
3. kiválasztása és használata Oktatási anyagok
a) A tanárok kerüljék a tananyagok, ami félreértelmezhető és elgondolkodtatja a
motívumok a választás.
b) Ha tananyagok érzékeny jellegűek tanár legyen tudatában a veszélynek, hogy azok
alkalmazását akár a tanulók vagy a tanár, esetleg kifogásolható az esemény után. A
szülők azt tanácsolják előtt kényes kérdéseket is intézett a kapcsolatokban és a
szexualitás oktatás.
c) Ha a tanár minden kétséget megfelelőségét az adott tananyagot, a tanár konzultálnia
kell a fő használat előtt.

4. kapcsolatok és attitűdök
Alkalmazottak biztosítaniuk kell, hogy kapcsolatokat a tanulók életkorának megfelelő,
fejlettségi és a nemek, a tanulók, ügyelve arra, hogy a magatartása nem ad okot a
hozzászólásra, vagy spekuláció. Attitűdök, viselkedés és nyelv minden szükséges ellátás
és a gondolat.
A személyzet tudatában, hogy ők abban a helyzetben bizalmi kapcsolatban, hogy a
gyerekek az iskolában. Mindenkor személyzet használhatja szakmai megítélésük szerint
ügyekben tanúsított magatartásuk kapcsolatos tanulók. A nagy többség a munkavállalók
e magatartási kódex szolgál majd csak hogy megfeleljenek, amit mindig is a

gyakorlatban.
Meg kell fontolni, hogy a személyzet újraértékel tanítási stílusok, kapcsolatukat a
gyermekek és módon és megközelítése egyes tanulókkal, hogy azok nem adnak okot
kétség a szándékok, a fejében a kollégák, a gyermekek és a szülők / őrzői.

2. függelék
Intim Care Policy
A lelkigondozás gyermekeink központi szerepet játszik a célokat, szellemiségének és
oktatási programok Ashgrove Általános Iskola és elkötelezettek vagyunk a fejlődő
pozitív és gondoskodó attitűd gyermekeink. Hangulatos Care politika része a kollektív
lelkigondozás politika. Ez a politika összhangban van több ügynökséget útmutatás
található a környéken Gyermekvédelmi Bizottságok (ACPC) Regionális politika és
eljárások (2005). Az a szándékunk, hogy dolgozzon ki függetlenségét minden gyermek
azonban nem lesz alkalmak, amikor segítségre van szükség. Az elvek és eljárások
vonatkoznak mindenki részt vesz a bensőséges gyermekek gondozása.
"Intim ellátás lehet meghatározni, mint egy tevékenység teljesítéséhez szükséges
személyes gondoskodást igényeit minden egyes gyermek partnerségben a szülő, gondozó
és a gyermek." (9,26, ACPC Regionális politika és eljárások). Az iskolában, ez történhet
rendszeresen vagy alatt egyszeri esemény.
Ashgrove Általános Iskola elkötelezett annak biztosítása, hogy minden alkalmazott
felelős
intim gyermekek gondozása vállalja a feladataikat professzionális módon egyáltalán
alkalommal. Tisztában vagyunk azzal, hogy szükség van, hogy kezelni minden gyermek
tekintetében, ha
intim gondot fordítanak. A gyermeket nem kell részt vett olyan módon, ami miatt,
illetve fájdalom és a felnőttek és a személyzet érzékenynek kell lenni a gyermekek
egyéni igényeinek.
Intim ellátás semmilyen ellátást, amely magában foglalja az alábbi lehetőségek közül:
1. segítése a gyermek, hogy megváltoztassa / ruháit
2. megváltoztatása vagy mosás a gyermek, aki a szennyezett őt / magát
3. Segít a toileting kérdések
4. felügyelete a gyermek részt vesz intim öngondoskodás

5. elsősegély segítség
6. kényelmet biztosít, hogy egy ideges vagy szomorú gyermek
7. Etetés a gyermek
8. a szájápoló hogy egy gyermek
9. segítése a gyermek, aki igényli a speciális orvosi eljárás, és aki nem
képes e feladatokat segítség nélkül. *
* Abban az esetben, egy külön eljárás csak egy személy megfelelően képzett és
értékelni
hatáskörrel kell vállalnia az eljárás (pl beadását rektális
diazepam.)
Szülők felelőssége, hogy tanácsot adjon az iskola bármely ismert intim gondozási
szükségletű kapcsolatos gyermekük
Elveit Intim Care
Az alábbi alapelveit intim gondoskodásra, amelyre a politikai irányelvek alapja:
• Minden gyermeknek joga van a biztonságos;
• Minden gyermeknek joga van a személyes adatok védelmét;
• Minden gyermeknek joga van ahhoz kell értékelni, mint az egyéni;
• Minden gyermeknek joga van a kezelendő méltósággal és tisztelettel;
• Minden gyermeknek joga van részt venni, és konzultálni a saját intim gondoskodásra,
hogy a legjobb tudásuk szerint;
• Minden gyermeknek joga van, hogy kifejtsék véleményüket a saját intim
gondoskodásra, és hogy véleményüket figyelembe venni; és
• Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy szintjét intim gondoskodásra, amely a
megfelelő és következetes.

1. segítése a gyermek, hogy megváltoztassa / ruháit: Ez a leggyakoribb a mi
Alapítvány Színpad. Alkalmanként az egyén gyermek lehet szükség

