
Przewodnika              

Informacje dla rod-

ziców / opiekunów. 

 

Marsz  2016 

Podsumowanie dla rodziców i 

opiekunów 

 

 

 

 

W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych infor macj i , 
prosimy o kopię naszego 
chroniąc / Polityka Ochrony 
Dzieci z biura szkolnego. 
Wszystkie zasady i ulotki 
dostępne są szkoły stronie 
internetowej: 

 
 

www.carrickprimaryschool.com 

Jak się z nami skontaktować w 

Carrick Primary School 

 

 

 

 

 Telefon: 028 417 52448 

 

 

 

 

E-mail:   info@carrick.warrenpoint.ni.sch.uk  

OCHRONA DZIECKA 

OCHRONA 
Ujawnianie / Obawy dotyczące           

nadużycia lub zaniedbania. 

Przeznaczona Nauczycielu Ochrony 

Dzieci (MRS Claire Kelly)                

poinformował. 

Zleceniodawca informowany.Plan dzia-

łania uzgodnione.                         

Skierowanie podjęta decyzja. 

Skierowanie - Usługi społeczne EA i   

Rada Gubernatorów. Rodzice / opie-

kunowie    informowani przez szkołę lub 

Usług  Społecznych. 

Szkoła będzie nadal monitorować uczniów 

we właściwy sposób oraz prowadzenia     

odpowiednich rejestrów pisemnych. 

mailto:info@carrick.warrenpoint.ni.sch.uk


Carrick Primary School jest w pełni 

zaangażowana w opiekę i ochronę wszystkich 

dzieci w swej opiece. 

 

Naszym celem jest ochrona naszych uczniów 

poprzez zapewnienie, że każdy, kto pracuje w 

szkole (nauczyciele, personel zakaz nauczania, 

studentów i wolontariuszy) ma jasne wytyczne 

w sprawie zarządzania między agencjami w 

sytuacjach, w których nadużycia lub 

zaniedbania dziecka jest podejrzanym. 

 

Definicje. 

 

Zaniedbanie: 

Utrzymująca się lub ciężkie zaniedbanie 

dziecka np narażeniem na szkody w tym zimna 

i głodu, co prowadzi do poważnego pogorszenia 

zdrowia i rozwoju dziecka. 

Przemoc fizyczna: 

Fizyczne uszkodzenie dziecka, gdy szkoda 

została celowo zadane lub świadomie nie 

przeszkodziło. 

Wykorzystywanie seksualne: 

Wykorzystywanie seksualne dziecka lub 

nastolatka. 

Przemoc emocjonalna: 

Znaczny wpływ na emocjonalny i behawioralny 

rozwój dziecka spowodowanego utrzymującym 

się lub ciężką emocjonalnego złego traktowania 

lub odrzucenia. 

Wykorzystywania seksualnego dzieci: 

Jedną z form wykorzystania seksualnego, w 

którym osoba (y) exploitów, wymusza i / lub 

manipuluje dzieckiem / młode osoby do 

angażowania się w jakąś formę aktywności 

seksualnej w zamian za coś dziecko potrzebuje 

lub pragnienia i / lub dla zysku osoby 

ułatwiającej nadużywanie. 

 

Przemoc w rodzinie: 

Każdy incydent kontrolującego, przymusu 

zachowania threating, przemocy lub nadużyć 

między osobami w wieku co najmniej 16 lat, 

którzy byli bliskimi partnerami lub członkami 

rodziny. 

 

Poniższe zasady stanowią podstawę naszej 

chroniąc / Polityka Zabezpieczenie przed 

dziećmi: 

 Dzieci powinny być wysłuchane i 

poważnie brane pod uwagę; 

 

 W każdym wypadku dobro dziecka musi 

być zawsze najważniejsza; ta zastępuje 

wszystkie inne względy; I 

 

 Właściwa Należy znaleźć równowagę 

p o m i ę d z y  o c h r o n ą  d z i e c i  i 

poszanowaniem praw i potrzeb rodziców i 

rodzin, ale tam, gdzie jest konflikt 

interesów dziecka musi być zawsze na 

pierwszym miejscu. 

 

We wszystkich kontaktach z uczniami, 

pracownicy Szkoły Podstawowej w Carrick 

będzie stosować się do wytycznych i procedur 

opisanych w publikacji Deni, "duszpasterstwo 

w szkole - Child Protection" (1999) 

Pani Kelly jest przeznaczona Nauczyciel za 

ochronę dzieci i pani McPolin jest 

przeznaczona zastępca nauczyciela za ochronę 

dzieci. 

Jeśli dziecko ujawnia członek personelu, że on / 

ona jest nadużywane, członek personelu jest 

instruowany, aby nagrać dokładnie to, co 

dziecko ujawnione i zgłosić sprawę do 

wyznaczonego Nauczyciel i dyrektor, który z 

kolei skontaktuje usług socjalnych i władze 

oświatowe.  

Jeżeli reklamacja jest nadużywane przez 

członka personelu, Zleceniodawca będzie 

przestrzegać zalecanych procedur i zgłosi 

sprawę do Przewodniczącego Rady 

Gubernatorów, Wyznaczony nauczyciel i / lub 

usług socjalnych oraz inspektora ochrony 

dziecka, organ Edukacji , 

 

Szczegółowe i dokładne zapiski o wszystkich 

incydentach odnoszących się do nadużyć i 

działań podejmowanych dzieckiem, będą 

przechowywane przez szkołę i przechowywane 

poufnie. 

 

Dzieci są regularnie przypominał, przy 

montażu, aby skonsultować się z głównego / 

wyznaczonego nauczyciela lub innego członka 

personelu, jeśli mają obawy dotyczące własnej 

opieki / bezpieczeństwa lub opiekuńczego / 

Bezpieczeństwo innego studenta. 

 

Rodzice są zachęcani do zgłaszania wszelkich 

obaw (y) mogą mieć o opiekuńczego / szczęścia 

/ bezpieczeństwo swoich dzieci. Jeżeli 

sprawozdanie / reklamacja jest wykonany, 

sprawa zostanie zgłoszone do dyrektora / 

wyznaczonego nauczyciela, który będzie 

przekazywał raporty z powrotem do rodziców 

w sprawie wyników, tak szybko jak to możliwe. 

 

We wszystkich przypadkach podejrzenia 

wykorzystywania dzieci, działania, które 

zostaną podjęte w Carrick Szkoły Podstawowej 

jest to, że informowanie usług socjalnych, 

Education Authority CCM i Radę 

Gubernatorów. Szkoła NIE będzie 

zaangażowany w dochodzenie jakichkolwiek 

podejrzeń o nadużycia. 


