Obowiązki szkoły
Kwestie dotyczące zapewnienia
bezpieczeństwa
Frekwencja – obecność Państwa dzeci w szkole
jest codziennie kontrolowana a znaczna absencja
jest zawsze sprawdzana przez pracownika ds.
frekwencji. W szkole obowiązują przepisy
dotyczące frekwencji, które należy przeczytać i
zrozumieć.

Dziecko powinno być w stanie chodzić do szkoły i czuć
się bezpiecznie, aby osiągnąć najlepsze wyniki.




Zachowanie – w szkole obowiązują przepisy
regulujące zasady zachowania całej spoleczności
szkolnej, których należy przestrzegać.
Rozumiemy, że dzieci czasem się kłócą. Kłótnie
będą rozstrzygane przez osobę dorosłą, która
wysłucha dzieci i pomoże rozwiązać problem.
Zastraszanie – szkoła traktuje wszystkie
przypadki zastraszania bardzo poważnie i pracuje
z dziećmi i rodzinami, aby rozwiązać wszelkie
problemy. W szkole obowiązują przepisy
dotyczące przeciwdziałania zastraszaniu, które
należy przeczytac i zrozumieć.
Bezpieczeństwo i higiena – Wszyscy w szkole
mają obowiązek zapewnić dorosłym i dzieciom
bezpieczne miejsce pracy. W szkole obowiązują
jasne przepisy BHP, których wszyscy muszą
przestrzegać; są rownież osoby przeszkolone do
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
E-bezpieczeństwo – Szkoła rozumie, że
technologia odgrywa duzą rolę w kształceniu dzieci
i jest zobowiązana chronić dziecko w wirtualnym
świecie. Szkoła posiada informacje na temat ebezpieczeństwa mające na celu pomóc rodzicom
w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa zarówno
w szkole jak i w domu.
Zażalenia – Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek
zażalenia dotyczące współpracy szkoły z Wami lub
Waszym dzieckiem, prosimy o kontakt. Dyrektor
szkoły zawsze chętnie z Wami porozmawia, aby
rozwiązać problemy. Najlepiej jest porozmawiać z
nami zanim przedmiot Państwa zastrzeżeń stanie
się dużym problemem. Jeżeli będziecie uwazać,
że sprawa nie została rozwiązana, możecie
zwrócic się do rady szkoły.

Każdy kto pracuje lub jest woluntariuszem w szkole
zostanie sprawdzony, aby upewnić się, że nie
stanowi zagrożenia dla dzieci a następnie
przeszkolony w zakresie rozpoznawania przemocy
wobec dzieci i kroków, jakie należy podjąć w
przypadku zastrzezeń.
Szkoła posiada osobę wyznaczoną do
rozpoznawania zagrozeń dla bezpieczeństwa dzieci
(DSL), która wie co robic w przypadku zastrzezen.
DSL to:
Osoba ds. przeciwdziałania zastraszaniu:
Osoba ds. bezpieczeństwa w sieci:
Pedagog szkolny:





Jeżeli będziecie mieli zastrzeżenia co do dziecka,
zawsze Was wysłuchamy i będziemy z Wami
współpracować. Czasem nie możemy dzielić się z
Wami zastrzeżeniami przed zaangażowaniem opieki
społecznej. W szkole obowiązują przepisy
dotyczące zapewnienia dzeciom bezpieczeństwa,
gdzie znajdziecie wiecej informacji, jak również
dowiecie się, kiedy musimy powiadomić policję lub
opiekę społeczną. Prosimy o kontakt, jeżeli chcecie
zapoznać się z wyżej wspomnianymi przepisami.
Nauczymy dzieci jak być bezpiecznym. Lekcje mogą
dotyczyć zdrowego odżywiania, przeciwdziałania
zastraszaniu, e-bezpieczeństwa, bezpieczeństwa na
drogach, zdrowych zwiazków, narkotyków i
alkoholu. Na lekcjach dzieci dowiedzą się, co robić
w przypadku obaw o własne bezpieczeństwo.

Obowiązki rodziców/opiekunów
Rodzice/opiekunowie odgrywają najważniejszą rolę w
zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa. Powinni oni:








Zgłosic zastrzeżenia dotyczące dziecka.
W razie potrzeby prosić szkołę o pomoc.
Poinformować szkołę o nakazach sądowych w
sprawie bezpieczeństwa dziecka.
Poinformować szkołę o zmianie w sytuacji osobistej,
np. przeprowadzka, zmiana numer telefonu,
nazwiska lub władzy rodzicielskiej
Podać dane osoby przyprowadzającej i odbierającej
dziecko oraz dane kontaktowe 2 osób, z którymi
należy się kontaktować w nagłych wypadkach i
poinformować szkołę w razie zmian.
Poinformować szkołę o niobecności dziecka i jej
przyczynie.

Zapewnienie Dziecku
Bezpieczeństwa w
Szkole
Informacje dla
Rodziców/Opiekunów
Więcej informacji na temat zapewnienia
dziecku bezpieczeństwa można znaleźć na
stronie szkoły i w sekcji dla rodziców LSCB
http://www.bournemouth-poolelscb.org.uk/parents/
Jeżeli macie Państwo zastrzeżenia
dotyczące Waszego lub innego dziecka,
prosimy o kontakt z Designated
Safeguarding Lead w szkole, jego zastępcą
lub innym pracownikiem na wyższym
stanowisku. Można też skontaktować się z:
Bournemouth MASH 01202 458101 or
MASH@bournemouth.gov.uk
Poole MASH: 01202 735046 or
childreferrals@poole.gov.uk
Policją - 999 w razie wypadku
lub 101 w każdej innej sprawie
NSPCC 0808 800 5000
Childline 0800 1111
Bournemouth and Poole LSCB Safeguarding in Education
Sub Group Luty 2017

Czym jest zapewnienie bezpieczeństwa?
Wszystkie dzieci i młodzi ludzie potrzebują mieć wokół
siebie zaufane osoby dorosłe, które ochronią je przed
innymi ludźmi i wyrządzeniem krzywdy samym sobie.
Zapewnienie bezpieczeństwa to również podjęcie
działań mających na celu umożliwienie dzieciom
osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Zapewnienie bezpieczeństwa obejmuje
wiele kwestii, takich jak …
Zastraszanie
Uprzedzenie
Bezpieczeństwo pożarowe
Znęcanie się nad dziećmi
Ucieczki

W jaki sposób można to osiągnąć?
Powinniśmy zadbać o to, aby wszystkie dzieci i młodzi
ludzie:
miały dobrą opiekę
byly zdrowe
byly bezpieczne
miały jak najlepsze szanse w życiu
oraz żeby:
osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą były
bezpieczne i odpowiednie do pełnienia tej funkcji
wszystkie miejsca, do których dzieci i młode osoby
uczęszczają były bezpieczne.

Zapewnienie bezpieczeństwa to również …
Udzielanie wsparcia dzieciom, młodym osobom i ich
rodzinom
W razie konieczności pozyskanie pomocy innych
Wczesna identyfikacja i interwencja w przypadku,
gdy dziecko lub młoda osoba potrzebuje pomocy
Posiadanie wiedzy o tym, co należy zrobić w
przypadku, gdy martwicie się o dziecko
Dostrzeżenie zagrażającej dziecku krzywdy lub
przemocy
Podjęcie działań w celu ochrony dziecka lub młodej
osoby.
Zapewnienie bezpieczeństwa to po pierwsze
współpraca mająca na celu zapobieganie krzywdzie i
znęcaniu się. To nie tylko ochrona i angażowanie się w
sprawy rodzin, w których dzieci i młode osoby są
najbardziej narażone na krzywdę.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Zaburzenia odżywiania
Ochrona dzieci
Depresja
Zdrowie psychiczne
Utrata szans
edukacyjnych

Gangi, przemoc wśród
młodzieży
Okaleczanie narządów
płciowych
Przemoc domowa
Bezpieczeństwo na drodze
Wykorzystywanie seksualne
Handel dziećmi
Narkotyki i alkohol
Samookaleczanie
Bezpieczeństwo w sieci
Higiena i bezpieczeństwo

Rodzaje przemocy
Istnieją cztery główne rodzaje przemocy: emocjonalna,
fizyczna, seksualna oraz zaniedbanie.
Przemoc emocjolna
Ma miejsce kiedy rodzice/opiekunowie lub inne osoby
nie okazują swoim dzieciom dostatecznej milości lub
uwagi lub kiedy grożą dzieciom, szydzą z nich lub
umniejszają ich znaczenie sprawiając, że staja się
nerwowe, zamknięte w sobie, agresywne lub
niezrównoważone.
Przemoc fizyczna

Zapobieganie radykalizacji

Dostrzeżenie przemocy
W najbardziej skrajnych przypadkach zapewnienie
bezpieczeństwa to ochrona dzieci i młodzieży przed
przemocą.
Przemoc wobec dzieci ma miejsce, kiedy osoba
poniżej 18 roku życia jest krzywdzona lub nie
otrzymuje odpowiedniej opieki.
Czasem dziecko lub młoda osoba jest ofiarą przemocy
ze strony obcej osoby, innego dziecka lub młodej
osoby, ale zwykle sprawcą jest znana im osoba, np.
członek rodziny lub sieci społecznej.
Dzieci i młode osoby mogą paść ofiarą przemocy
wszędzie, np. w domu, w szkole, lokalnym centrum
sportu, itp. Czasem inne osoby wiedzą, co się dzieje,
ale tego nie powstrzymują.
To również jest złe!

Wpływ przemocy
Dzieci będące ofiarami przemocy lub zaniedbania
odczują skutki krótkoterminowe, jak i długoterminowe,
które mogą wpłynąć na całe ich życie, np. trudności w
relacjach z innymi, problemy ze zdrowiem
psychicznym lub nadużywanie narkotyków lub alkoholu
and alcohol abuse.

Ma miejsce, kiedy rodzice/opiekunowie lub inne osoby
umyślnie powodują u dziecka lub mlodej osoby
obrażenia ciała lub nie chronią swojego dziecka przed
wyrządzeniem dziecku krzywdy fizycznej przez inną
osobę.
Wykorzystywanie seksualne
Obejmuje zmuszanie lub nakłanianie dziecka lub młodej
osoby do uczestnictwa w czynnościach o charakterze
seksualnym, niekoniecznie o dużym stopniu przemocy,
niezależnie od tego czy dziecko zdaje sobie sprawę z
tego co się dzieje.
Zaniedbanie
Ma miejsce, kiedy rodzic/opiekun nie zaspokaja
podstawowych potrzeb dziecka lub młodej osoby, tj.
jedzenia, ubrania, schronienia lub opieki medycznej, lub
kiedy dzieci są zostawiane bez odpowiedniego nadzoru,
przez co nie są bezpieczne i ochraniane.

Przemoc rodzinna
Szkoła otrzyma powiadomienie z policji, kiedy w rodzinie
dziecka dojdzie do przemocy domowej.
Zaoferują oni wsparcie, skontrolują, a w przypadku
dalszych zastrzeżeń skontaktują się z opieką społeczną.

