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WSTĘP
Prezesi i pracownicy Szkoły Podstawowej Ashgrove w pełni uznają wpływ, jaki wywierają
się do ochrony poszczególnych dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy pracownicy, w
tym wolontariuszy, mają pełny i czynny udział w ochronie naszych uczniów od krzywdy.
Rodzice proszeni są o współpracę z nami, aktualizując informacje o szkole regularnie,
ujawniając odpowiednie porady na temat wyroków sądowych, itp oraz informowanie
szkoły o coś, co może spowodować stres i zmiany do dziecka, takich jak żałoba,
zakłócenia rodziny lub problemu społecznego.

Wszyscy pracownicy i prezesi uważają, że szkoła powinna zapewnić troskliwą,
pozytywny, bezpieczne i stymulujące środowisko, które sprzyja rozwojowi społecznemu,
fizycznej i psychicznej danego dziecka. W ramach tej współpracy szkoła będzie
wrażliwy i wsparcie w wypełnianiu swoich obowiązków ochrony.

Polityka ta jest informowany przez wytyczne i procedury określone przez De

'Duszpasterstwa w szkołach: Child Protection "(1999)," Konwencja ONZ o prawach
dziecka "(1990) i" Nasze Dzieci i Młodzieży: Nasze zobowiązanie " (2006-2016).
Centralna etos Dzieci (Northern Ireland) Order 1995 jest to, że dobro dziecka musi
być najwyższym, we wszystkich decyzji dotyczących dziecka. Znajduje to również
odzwierciedlenie w artykule 3 Konwencji ONZ o prawach dziecka - dobro dziecka
powinny być nadrzędną. W "Paramountcy" zasady dziecka stanowi podstawę polityki
ochrony naszego dziecka i procedur.

Nasza polityka dotyczy wszystkich pracowników, gubernatorów i wolontariuszy
pracujących w szkole. Celem procedur określonych w niniejszej polityki jest
zabezpieczenie i ochrona naszych uczniów poprzez zapewnienie, że każdy dorosły, który
pracuje w naszej szkole - nauczyciele, pracownicy nie-nauczania i wolontariusze - ma
jasne wytyczne co do działań, które są wymagane w przypadku nadużyć lub zaniedbań
dziecka jest podejrzany. Problem krzywdzenia dzieci nie będą ignorowane przez
każdego, kto pracuje w naszej szkole, a wiemy, że niektóre formy przemocy wobec
dzieci są również przestępstwem
Istnieje pięć głównych elementów naszej polityki:
1. Stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym dzieci mogą uczyć się i rozwijać.
2. Opracowanie i procedury identyfikacji i zgłaszania przypadków lub podejrzewanych
przypadków nadużyć wykonawczych.
3. Zapewnienie ćwiczymy bezpieczne zatrudnienie w sprawdzaniu przydatności
pracowników i wolontariuszy do pracy z dziećmi.
4. Podniesienie świadomości w zakresie ochrony dzieci i wyposażenie dzieci w
umiejętności potrzebne, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Można to zrobić poprzez
dyskusje w czasie okręgu, zostaną wykorzystane PSNI "stranger danger" rozmowy itp
programu nauczania, a mianowicie PDMU materiały, aby upewnić się, dzieci są świadomi
ochrony.
5. Wspieranie uczniów, którzy społecznie lub fizycznie poszkodowane przez skutki
molestowania dzieci, zgodnie z jego / jej uzgodnionego planu ochrony dziecka.
ZESPÓŁ OCHRONA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Ashgrove
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Pan Marcus Morrow
Zastępca przeznaczona Nauczycielu Ochrony Dziecka
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ROLA wyznaczonego nauczyciela (DT) i zastępca POWOŁALI NAUCZYCIEL (DDT)
DT:
• W celu zapewnienia szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły, w tym pracowników
pomocniczych
• Aby być dostępne w celu omówienia kwestii ochrony dziecka jakiegokolwiek pracownika
• Aby wziąć odpowiedzialność za prowadzenie ewidencji wszystkich kwestii ochrony
dzieci
• Aby skierowania do usług społecznych lub jednostek PSNI ochrona publiczna
• W celu nawiązania współpracy z NEELB wyznaczonych oficerów ochrony dzieci
• Aby wziąć główną odpowiedzialność za rozwój i aktualizację polityki ochrony dzieci
szkoły
• Aby zapewnić rodzice otrzymują kopię polityki ochrony dzieci każdego roku, które
ostrzega ich z tym, że mogą być dokonywane skierowań i roli szkoły na ten temat
• Promowanie etos ochrony dziecka w szkole
• Aby pisać sprawozdania Rady Gubernatorów dotyczące ochrony dzieci
• Aby zachować wszystkie zapisy odnoszące się do ochrony dzieci w bezpiecznym
miejscu (dostęp tylko przez zespół zabezpieczając właściwe)

DDT:
W celu wsparcia przeznaczona dla nauczycieli ochronie dzieci oraz podjęcia obowiązków
wyznaczonego nauczyciela (jak opisano powyżej) w miarę potrzeb.
SZKOLENIA
Gubernatorzy, główny, DT Ochrony Dziecka i DDTS za ochronę dzieci otrzymają
szkolenie aktualizacji zgodnie z programami NEELB jest. To będzie następnie
kaskadowo do wszystkich pracowników, wszelkie wolontariuszy i studentów, którzy
muszą uczestniczyć.

CO TO JEST DZIECKO NADUŻYCIE?
(A dziecko jest osoba w wieku poniżej 18 lat, jak określono w dzieci Zakonu). Child
Abuse występuje, gdy "dziecko jest zaniedbywane, krzywdy lub nie podana z należytą
starannością. Dzieci mogą być wykorzystywane w wielu ustawień, w rodzinie, w otoczeniu
instytucjonalnym lub społeczności, przez znane im, lub rzadziej przez nieznajomego.
"(ACPC, 2005)
Kategorie Abuse
Przemoc fizyczna / Urazy - jest celowe uszkodzenie ciała do dziecka, lub umyślne
zaniedbanie niezapobieganie obrażenia ciała lub cierpienie. Mogą to być uderzenie,
drżenie, rzucanie, zatrucia, oparzeń, utonięcia, dusi, poród do pokoju lub łóżeczku lub
niewłaściwie podając leki kontrolujące zachowanie. (ACPC, 2005)
Możliwe oznaki lub objawy przemocy fizycznej to:
• siniaki Niewyjaśnione (w miejscach trudnych do oceny)
• Ludzkie ślady ugryzień, ściągacze i łyse plamy
• Niewyjaśnione skaleczenia, otarcia lub frakcje
• Nieleczone urazy
• tendencje Niekorzystne
• Przewlekła uciekinier / częste ucieczki
• Strach przed pójściem do domu
Przemoc emocjonalna - jest trwałe emocjonalnego złego traktowania dziecka mogą
spowodować poważne i trwałe skutki emocjonalne niekorzystne dla rozwoju dziecka.
Może on obejmować przekazywanie dziecku, że jest bezwartościowy i niekochana,
niewystarczające lub wycenione tylko wtedy, gdy spełnia potrzeby innej osoby. Może on
obejmować powodując dziecko często czuć się bać lub w niebezpieczeństwie, lub
eksploatację lub korupcji dziecka. Przemoc w rodzinie, problemy zdrowia psychicznego
dla dorosłych i nadużywania substancji rodzicielska może narazić dziecko do
krzywdzenia emocjonalnego. (ACPC, 2005)
Możliwe oznaki lub objawy krzywdzenia emocjonalnego obejmują:
• Znęcanie się z innymi
• Zmiana osobowości z wychodzących do wycofane
• trudności w tworzeniu / utrzymywania relacji z innymi
• Depresja
• Objawy okaleczenie / samookaleczenia
• Zabiegający o uwagę
• Przewlekła uciekinier / częste ucieczki
• nawilżenie i zabrudzenia
• Nagłe zaburzenia mowy

• Niska samo ocena
Wykorzystywanie seksualne - obejmuje eksploatację lub zmuszając lub Zachęcając
dziecko do udziału w czynnościach seksualnych. Działania mogą obejmować kontakt
fizyczny, w tym aktów penetrujące lub nie penetrujące. Mogą one obejmować działania
bezstykowe, jak z udziałem dzieci, aby przyjrzeć się, czy w produkcji, materiałów
pornograficznych lub oglądania czynności seksualnych lub zachęcanie dzieci zachowują
się seksualnie nieodpowiednich sposobów. (ACPC, 2005)
Możliwe wystąpienia objawów molestowania seksualnego to:
• posiniaczone i obolałe genitalia
• zakażenia narządów płciowych
• trudności w chodzeniu lub siedzi
• Niewłaściwy język seksem lub zachowania
• Niska samo ocena
• depresja przewlekła
• Nadużywanie substancji
• Zmiany osobowości
• Strach przed pójściem do domu / ucieczki
• Pozyskanie pieniędzy lub rzeczy bez wyjaśnienia

Zaniedbanie - jest uporczywa niemożność spełnienia fizyczne, emocjonalne i / lub
potrzeb psychologicznych dziecka, które mogą spowodować poważne szkody. Może on
obejmować rodzic lub opiekun nie zapewnia odpowiedniej żywności, schronienia i ubrania,
nie chroni dziecko przed krzywdą fizyczną lub zagrożenia, brak zapewnienia dostępu do
odpowiedniej opieki medycznej lub leczenia, brak stymulacji lub braku nadzoru. Może
również obejmować awarię nieorganicznych, aby się rozwijać. (ACPC, 2005)
Możliwe oznaki lub objawy zaniedbania obejmują:
• Słabe higieny
• Stała głód / wkuwania żywności / przechowywania żywności
• Niewystarczające / nieodpowiednie ubranie
• Ciągłe zmęczenie
• narażone na niebezpieczeństwo / brak odpowiedniego nadzoru
• Nieleczona choroba
• Brak relacji rówieśniczych
• Compulsive kradzież / błaganie
• Przewlekła słaba frekwencja (bez ważnej przyczyny)
• Niewłaściwe mocowanie / clinginess

Dziecko może cierpieć i być na ryzyko związane z wystąpieniem jednego lub kilku
rodzajów przemocy i nadużyć może nastąpić jednorazowo lub wielokrotnie może
wystąpić w czasie.
Znęcanie
Znęcanie się jest bardzo przykre i szkodliwe formą przemocy i nie jest tolerowane w
Ashgrove Szkoły Podstawowej.

Nasz Anti Polityka Znęcanie jest określona w odrębnej polityki i przyznaje, że aby
umożliwić ani nie akceptujemy zastraszanie może doprowadzić do rozpatrzenia w
ramach procedury ochrony dzieci.

Pracownicy są czujni w każdym czasie możliwości zastraszanie występujące, i podjąć
natychmiastowe kroki, aby zatrzymać to dzieje się w celu ochrony i uspokoić
poszkodowanego i zdyscyplinować łobuza. Rodzice zarówno tyranem i ofiary będą
osobiście skontaktował gdy mobbing został zidentyfikowany.

Zostaną podjęte wszelkie skargi składane przez rodziców, że ich dziecko jest lub może
być, zastraszany zostanie w pełni zbadana przez DT za ochronę dzieci, i działanie
zespołu chronić ofiary. To zazwyczaj obejmują zapewnienie, że dziecko Ashgrove Szkoła
Podstawowa lub grupa małych dzieci zaprzyjaźnia i wspiera dziecko zastraszany w czasie
zajęć szkolnych. Rodzic złożenia skargi o mobbing będzie miał prywatnego odpowiedź od
DT w ciągu tygodnia od złożenia reklamacji, wskazując dochodzenia, które zostało
przeprowadzone i podjętych działaniach.

Sankcje podjętych wobec ucznia, który łobuzami będzie zależeć od wagi sprawy, ale
będzie obejmować utratę przywilejów w szkole. Jego / jej zachowanie będzie uważnie
monitorować, aż pracownicy są zadowoleni, że problem został zatrzymany. Jeśli
zachowanie zastraszanie ucznia ustąpi, drugi etap będzie do wszczęcia procedury
ochrony dzieci
PROCEDURY zgłaszanie podejrzenia (lub ujawnione) niegodziwego
Wyznaczony nauczyciel Ochrony Dziecka (DT) jest Pan Marcus Morrow.
W przypadku jego nieobecności, zastępca przeznaczona Nauczyciel Child Protection
(DDT) Pani Valerie Luney przejmie odpowiedzialność za ochronę dzieci.
1. WYKRYWANIE
Jeśli dziecko sprawia, że ujawnienie wobec nauczyciela lub innego pracownika, który

daje podstawy do obaw o ewentualnych nadużyć, lub jeśli pracownik ma obawy o dziecko,
członek personelu musi działać szybko.
Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące stosowania przez pracowników powinny
dziecko ujawnia obawy o charakterze ochrony dzieci.
NIE ROBIĆ
o Posłuchaj, co mówi dziecko
o Zapewnij dziecko, że nie ponosi winy
o Wyjaśnij dziecku, że nie można zachować to w tajemnicy
o Dokument dokładnie to, co dziecko mówi, używając jego / jej dokładne słowa
• Nie zapominaj obiecać poufności dzieci
o Zachować spokój
o Posłuchaj
o Akceptuj
o uspokojenie
o Wyjaśnij, co masz zamiar zrobić,
o Nagrywanie dokładnie
Szukać wsparcia dla siebie
Zapytaj o wiodące pytania
o Put słowa w ustach dziecka
o Ignoruj zachowanie dziecka
o zmyć
o Panic
o Obiecaj zachować tajemnice
o Upewnij dziecko powtórzyć historię niepotrzebnie
o Opóźnienie
o Zacznij badać
Nic nie robić
2. Skierowanie do WYZNACZONEGO NAUCZYCIELA
Pracownik nie powinien zbadać - to jest sprawa dla służb społecznych - ale te obawy
powinny zgłosić natychmiast do DT, przedyskutować z nim, pełne notatek (podpisami i
datą ich), oraz przekazać informację do DT. DT następnie wypełnić Zabezpieczenie
przed dziećmi: Incident Report Form.

3. Planowanie działań
DT w porozumieniu z innymi członkami zespołu ochrony i / lub ochrony dzieci Wsparcia
Służby Szkół (CPSSS), będzie zaplanować przebieg działań i zapewnienia, że wzmianka o
decyzjach jest.

4. DZIAŁANIA
DT będzie dalej rozmawiać z dzieckiem, starając się go lub ją uspokoić i po prostu
wyjaśnić i nagrywać to, co działo się (nie będzie obejmować szczegółowe dochodzenie
lub interpretacji i nie obietnicę poufności zostaną podane); drugi odcinek Ochrony
formularz Child: Zapis Podobne rozmowy podczas klarowania proces zostanie
zakończony.
Jeśli istnieją obawy, że dziecko może być narażone na poważne szkody, szkoła jest
zobowiązana do skierowania do usług społecznych i / lub PSNI. Rodzic zawsze będzie
informowany o skierowanie do usług społecznych, chyba że ten sposób kładzie dziecko na
większe ryzyko szkody.

DT może starać się o wyjaśnienie lub porady i konsultacje z CPSSS - przeznaczona ds
Ochrony Dziecka w NEELB lub starszego pracownika socjalnego, zanim to nastąpi. Brak
decyzji w odniesieniu dziecko do usług społecznych będzie bez pełnego rozpatrzenia i
odpowiednich porad. Bezpieczeństwo dziecka jest naszym priorytetem.
W przypadku, gdy istnieją obawy co do ewentualnych nadużyć, DT może poinformować:
 Usługi społeczne
 NEELB jest przeznaczona Oficer Ochrony Dziecka
 Skierowanie może być wykonane przy użyciu zrozumienie potrzeb dzieci w Irlandii
Północnej (UNOCINI) formularz skierowania i przekazywane do bramy w północnej
Referral Zdrowia i Usług Społecznych zaufania.
Wszelkie nadużycia, które ostatecznie potwierdziły będą uzupełniane wsparciem dla
ofiary i odpowiedniej kombinacji dyscypliny i wsparcia, jak zalecane przez
potwierdzającego poza agencji i uzgodnione przez zespół strzeżenia szkoły.

Procedura w którym szkoła ma wątpliwości, czy została podana informacja, o możliwości
nadużywania przez kogoś innego niż pracownika szkoły

