W trosce o bezpieczeństwo dzieci
W ulotce zawarte są następujące informacje:
objaśnienie czterech rodzajów przemocy
wobec dzieci;
obowiązki szkoły w zakresie ochrony
dziecka przed przemocą i zapewniania mu
bezpieczeństwa;
obowiązki rodziców w zakresie ochrony
dziecka celem zapewnienia mu pozytywnych
doświadczeń w środowisku szkolnym;
źródła dodatkowych informacji na temat
ochrony dziecka w szkole.

Przydatne dane kontaktowe
O wszelkich obawach dotyczących
bezpieczeństwa dziecka należy porozmawiać
z dyrektorem szkoły lub nauczycielem
odpowiedzialnym za ochronę dzieci w szkole
(Designated Teacher for Child Protection).

W trosce o
bezpieczeństwo dzieci:

Ochrona dzieci w szkole

Rodzice powinni dowiedzieć się, kto jest
wyznaczonym nauczycielem odpowiedzialnym
za ochronę dzieci w szkole.
Imię i nazwisko wyznaczonego nauczyciela
______________________________
Więcej informacji na temat ochrony dzieci w
szkole można znaleźć na stronie internetowej
ministerstwa edukacji (Department of
Education) pod adresem:
www.deni.gov.uk
oraz na stronach internetowych pięciu
kuratoriów:
Belfast Education and Library Board
www.belb.org.uk
North Eastern Education and Library Board
www.neelb.org.uk
South Eastern Education and Library Board
www.seelb.org.uk
Southern Education and Library Board
www.selb.org
Western Education and Library Board
www.welb.org

Informacje dla rodziców

Ochrona dzieci

Rodzice

Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem
Naszym wspólnym obowiązkiem jest ochrona dzieci
przed krzywdzeniem i przemocą. Wyróżnia się cztery
rodzaje przemocy wobec dzieci.
Zaniedbywanie oznacza brak właściwej opieki
nad dzieckiem. Może to oznaczać niehigieniczne
warunki bytowe, niewłaściwy sposób odżywiania,
pozostawianie dziecka samego w domu, niezabieranie
go na umówione wizyty lub nieposyłanie do szkoły.
Przemoc fizyczna oznacza celowe fizyczne
krzywdzenie dziecka i powodowanie u niego
uszkodzenia ciała, np. poprzez bicie.
Przemoc emocjonalna polega na krzyczeniu na
dziecko, grożeniu mu, wyśmiewaniu się z niego,
zastraszaniu, sprawianiu, że czuje się niekochane
i bezwartościowe. O krzywdzeniu emocjonalnym
mówimy także w przypadku, gdy dziecko staje się
świadkiem przemocy fizycznej między rodzicami lub
innymi osobami przebywającymi w jego domu.
Przemoc seksualna ma miejsce gdy dziecko jest
zachęcane lub zmuszane do uczestniczenia w
czynnościach o charakterze seksualnym lub do
przyglądania się tego typu zachowaniom. Może
to obejmować zachęcanie do dotykania miejsc
intymnych, zmuszanie do oglądania pornografii lub
do stosunków seksualnych.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka spoczywa przede wszystkim na
rodzicach. Obowiązkiem rodziców jest:

Szkoły
Dziecko powinno czuć się w szkole bezpiecznie i mieć
zapewnioną ochronę przed przemocą i krzywdzeniem.
W szkole dzieci uczą się, jak dbać o własne
bezpieczeństwo. Na lekcjach poruszane mogą być
kwestie dotyczące narkotyków i alkoholu, zdrowego
odżywiania się, bezpieczeństwa na drodze, związków,
edukacji seksualnej i prześladowania w szkole.
Dzieci dowiedzą się, co powinny zrobić, jeżeli coś je
martwi lub niepokoi.
Wszystkie osoby pracujące w szkole poddawane są
kontrolom przez policję pod kątem niekaralności.
Zarówno nauczyciele, jak i wolontariusze otrzymują
przeszkolenie w sposobach rozpoznawania objawów
przemocy oraz w zakresie postępowania w przypadku
podejrzenia przemocy. Nauczyciele odpowiedzialni za
ochronę dzieci w szkole to tzw. Designated Teachers
for Child Protection.
Wszyscy rodzice otrzymają od szkoły dokument
określający zasady polityki ochrony dzieci
obowiązującej w danej placówce. Wyjaśnia ona
działania, jakie rodzice lub szkoła muszą podjąć w
wypadku zaistnienia obaw o bezpieczeństwo dziecka.
W dokumencie określone są sposoby odnotowywania
takich podejrzeń oraz tryb ich zgłaszania do służb
socjalnych lub policji.
Pracownicy szkoły mają obowiązek wysłuchać
rodziców i ściśle z nimi współpracować w celu
zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i ochrony w
środowisku szkolnym.

kontaktowanie się ze szkołą, jeżeli
potrzebna jest pomoc lub wsparcie;
zgłaszanie wszelkich obaw związanych z
bezpieczeństwem dziecka;
zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi
działalności opiekuńczej szkoły, polityki
zwalczania prześladowania w szkole (antibullying), sposobów wzmacniania pozytywnych
zachowań, zasad określających korzystanie z
Internetu oraz polityki ochrony dzieci;
informowanie szkoły o szczególnych potrzebach
zdrowotnych lub edukacyjnych dziecka;
informowanie szkoły o wszelkich nakazach
wydanych przez sąd, dotyczących
bezpieczeństwa dziecka lub jednego z rodziców;
informowanie szkoły o wszelkich zmianach
w sytuacji życiowej dziecka, np. o zmianie
miejsca zamieszkania, zmianie nazwiska lub
zmianie w zakresie władzy rodzicielskiej.
Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły
podstawowej powinni informować nauczycieli o tym,
kto przyprowadza i odbiera dziecko ze szkoły.
Rodzice powinni skontaktować się ze szkołą w
przypadku nieobecności dziecka, a powrót dziecka do
szkoły potwierdzić na piśmie lub telefonicznie. Dzięki
temu szkoła będzie miała pewność, że rodzice wiedzą
o nieobecności.

