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За по-подробна информация, 

моля да поиска копие от нашия 

Гарантиране / политика за 

закрила на детето от офиса на 

училището. Всички политики и 

листовки са на разположение 

от училището уебсайт: 
 

 
www.carrickprimaryschool.com 

Как да се свържете с нас на 

 Carrick Primary School 

 

 

 

 

Телефон:  028 417 52448 

 

 

 

 

електронна поща 

info@carrick.warrenpoint.ni.sch.uk  

Carrick Primary School 

ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

гарантирането 
Оповестяване / Загрижеността във 

връзка злоупотреба или небрежност. 

Определени Учител за закрила на 

детето (г-жа Клер Kelly) информиран. 

Водещ информирани.                      

План на действие, съгласуван. 

Сезиране решение, взето. 

Сезиране - социални услуги, EA и 

Съвета на гуверньорите. Родител / 

Guardians информиран от училище 

или социални услуги. 

Училище ще продължи да наблюдава 

учениците в зависимост от случая и да 

водят необходимите писмени 

паметници. 

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


Карик ОУ е изцяло ангажиран с грижата и 

закрилата на всички деца в своята грижа. 

 

Нашата цел е да защитим нашите ученици, 

като се гарантира, че всеки, който работи в 

училището (учители, непедагогическия 

персонал, студенти и доброволци) има ясни 

н а с о к и  з а  у п р а в л е н и е т о  н а 

междуведомственото на ситуации, при които 

се подозира, малтретиране или изоставяне 

на детето. 

 

Дефиниции. 

Пренебрегване: 

Упоритото или тежко пренебрегване на дете 

например от излагане на никаква вреда, 

включително студено и глад, което води до 

сериозно увреждане на здравето или 

развитието на детето. 

Физическо насилие: 

Физическо нараняване на детето, когато 

щетата е умишлено причинена или 

съзнателно не са предотвратени. 

Сексуално насилие: 

Сексуалната експлоатация на дете или 

юноша. 

Емоционално насилие: 

Тежката ефект върху емоционалното и 

поведенческото развитие на детето, 

причинени от продължителна или тежка 

емоционална малтретиране или отхвърляне. 

Дете сексуална експлоатация: 

А формата на сексуално насилие, при което 

човек (и) подвизи, принуждава и / или 

манипулира едно дете / млад човек в 

извършване на някаква форма на сексуална 

активност, в замяна на нещо, детето се 

нуждае или желанията и / или за усилване на 

лицето, улесняване злоупотребата. 

 

Домашно насилие: 

Всеки инцидент на контролиране, 

принудителна поведение threating, насилие 

или злоупотреба между тези на възраст 16 

или повече години, които са били интимни 

партньори или членове на семейството. 
 

Следните принципи са в основата на 

нашата Гарантиране / политика за 

закрила на детето: 

- Децата трябва да бъдат чути и взети на 

сериозно; 

- Във всеки инцидент благосъстоянието 

на детето винаги трябва да бъде от 

първостепенно значение; това надделява 

над всички други съображения; и 

- А правилното да се намери баланс между 

защитата на децата и спазване на правата 

и нуждите на родителите и семействата, 

но когато има конфликт интерес на 

детето трябва винаги да са на първо 

място. 
 

Във всичките им контакти с ученици, 

персонал в Carrick ОУ ще следват насоките 

и процедурите, описани в публикацията 

ДЕНИ, "Пасторал грижи в училище - 

Закрила на детето" (1999) 
 

Г-жа Кели е определеният Учител за закрила 

на детето и г-жа McPolin е заместник 

Обособена Учител за закрила на детето. 
 

Ако едно дете разкрива на член на 

персонала, че той / тя се злоупотребява, 

членът на персонала е инструктиран да 

записва точно това, което е разкрито на 

детето и да докладва въпроса на Обособена 

учител и главен които от своя страна ще се 

свържем социални услуги и образование 

Authority .  

Когато една жалба е направена за 

злоупотреба от страна на член на персонала, 

на Възложителя ще следват препоръчаните 

процедури и ще докладва по въпроса на 

председателя на Съвета на гуверньорите, 

определеният учител и / или социални 

услуги и на служителя по защита на детето 

на образование Органа , 

 

Подробни и точни писмени записи за всички 

инциденти, свързани с насилие и действия, 

предприети дете, ще бъдат водени от 

училището и се съхраняват като 

поверителна. 

 

Децата се напомня редовно, при монтаж, да 

се консултира с Главния / Обособена учител 

или друг член на персонала, ако имат 

опасения за собственото си благополучие / 

безопасността или благосъстоянието / 

безопасността на друг студент. 

 

Родителите се насърчават да докладват всяка 

загриженост (а) те могат да имат за 

хуманното отношение към / щастие / 

безопасността на децата си. Когато се прави 

доклад / жалба, въпросът ще бъде докладван 

на главен / Обособена учител, който ще 

докладва на родителите относно 

резултатите, възможно най-скоро. 

 

Във всички случаи на съмнение за 

злоупотреба с деца, действията, които ще се 

предприемат в Carrick ОУ е, че за 

информиране на социалните услуги, за 

образование орган, CCMS и на Съвета на 

гуверньорите. Училището няма да участва в 

разслед ване то  на  п редп олаг аема 

злоупотреба. 


