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rozwijać  partnerstwo  między  gubernatorami,  personelem,  uczniami,  rodzinami  i  parafiami.

Pielęgnowanie,  prowadzenie  i  rozwijanie  osób  powierzonych  naszej  opiece

Katolicka  Szkoła  Podstawowa  św.  Austina  jest  szkołą  wiary,  osiągnięć,  troski,  jakości  i  możliwości  dla  wszystkich.  Jest  to  
wspólnota,  w  której  razem  żyjemy,  kochamy,  uczymy  się  i  śmiejemy  w  Bożej  obecności,  promując  wartości  ewangeliczne  i  
nauczanie  Kościoła  katolickiego.

Wspólnota,  w  której  wierność  i  prawość,  godność  i  współczucie,  pokora  i  łagodność,  prawda  i  sprawiedliwość,  przebaczenie  
i  miłosierdzie,  czystość  i  świętość,  tolerancja  i  pokój,  służba  i  poświęcenie  są  fundamentami,  na  których  jesteśmy  
zaproszeni  do  budowania  naszego  życia.

Wspólnota,  której  centrum  stawia  Chrystusa  i  nauczanie  Kościoła  katolickiego  poprzez  rozwój  wspólnoty  kultu  i  ewangelizacji.

Miejsce  gdzie:

Oświadczenie  o  wizji:

Data  przeglądu  wrzesień  2022

Niniejsza  polityka  jest  dostępna  dla  wszystkich,  w  tym  rodziców,  za  pośrednictwem  strony  internetowej.

OŚWIADCZENIE  MISJI

Będziemy  wspólnie  pracować  nad  rozwojem  społeczności  szkolnej,  która  zachęca  każdego  do  wzrastania  w  miłości  Boga  i  
siebie  nawzajem.
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•  dla  wielu,  poprzez  swoją  wyraźną  i  wizualną  tożsamość  katolicką,  spotykają  się  z  Chrystusem  i  Jego  Kościołem.

Od

•  wszyscy  są  szanowani  za  to,  kim  są,  jak  za  to,  co  osiągają,  a  wszystkie  osiągnięcia  są  doceniane  i  celebrowane.

•  dążymy  do  zapewnienia  najwyższego  standardu  edukacji,  w  którym  każde  dziecko  ma  znaczenie  i  gdzie  bezpieczeństwo,  
dobro,  radość,  tolerancja,  szacunek  i  godność  znajdują  odzwierciedlenie  we  wszystkich  aspektach  życia  szkolnego.

W  celu

•  przez  naszą  wiarę  i  kult  oraz  żyjąc  przesłaniem  Chrystusa  w  naszej  wspólnocie,  będziemy:

Okazywanie  wszystkim  szacunku,  współczucia  i  hojności.
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W  tym  przejście  na  system  elektroniczny  CPOMS.  •  Co  

zrobić,  jeśli  masz  obawy  dotyczące  innego  członka  personelu?  •  Jakie  wsparcie  w  

zakresie  zdrowia  psychicznego  mamy  w  tej  szkole.  •  Ile  dzieci  w  przeciętnej  klasie  

ma  diagnozowalny  stan  zdrowia  psychicznego.  ·  Co  byś  zrobił,  gdybyś  zobaczył,  że  uczeń  seksualnie  chwyta  
innego  ucznia  na  korytarzu.  •  Co  to  jest  obowiązek  zapobiegania?  •  Co  to  jest  FGM?
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Wszyscy  pracownicy  otrzymali  kopię;  •  

Niniejsza  Polityka  •  Część  pierwsza  
Bezpieczeństwo  dzieci  w  edukacji  wrzesień  2021  •  Polityka  BKCAT  dotycząca  

mediów  społecznościowych  •  Kodeks  postępowania  BKCAT

•  Co  to  jest  nadużycie  zaufania?  •  CPOMS  •  
Aktualne  kwestie  związane  z  ochroną?  •  Gdzie  

są  przechowywane  formularze  in  blanco  
dotyczące  zastrzeżeń?  Gdzie  są  następnie  przechowywane/przekazywane?

Wyświetlany  jest  prosty  schemat  blokowy  –  co  zrobić,  jeśli  martwisz  się  o  ucznia  w  tej  szkole.

dostęp  przez  znajomych  znajomych?  •  Polityka  

BKCAT  w  mediach  społecznościowych  •  Kodeks  
postępowania  BKCAT  •  Polityka  BKCAT  dotycząca  

zgłaszania  nieprawidłowości  •  Zasady  dopuszczalnego  

użytkowania

•  Kim  są  szkoły  DSL  i  jak  się  z  nimi  kontaktujesz.  •  Jak  poradzić  sobie  z  
ujawnieniem  od  ucznia?

•  Jakie  są  ramy  czasowe  zgłaszania  i  rejestrowania  wątpliwości?  •  Jak  zaryzykowałbyś  

zarządzanie  czasem  1:1  z  uczniem?  •  Czy  sprawdziłeś  swoje  konta  w  mediach  

społecznościowych  –  wysokie  ustawienia  prywatności?  Studenci  nie  mogą

Tablica  informacyjna  dotycząca  ochrony  personelu  istnieje  w  obu  obszarach  personelu  w  KS1  i  2

Wprowadzanie  nowego  personelu  –  Wszyscy  spotykają  się  z  członkiem  zespołu  DSL  i  otrzymują  wprowadzenie  i  są  
prowadzeni  przez  następujące  czynności;

•  Co  to  jest  SVSH?

•  Zasady  BKCAT  dotyczące  zgłaszania  
nieprawidłowości  •  Zasady  zachowania  

St  Austin  •  Rozumienie  procedur  CME  (Children  Missing  in  Education)
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Oświadczenie  dotyczące  polityki,  zasady  i  terminologia

Pomaganie  dzieciom  w  zachowaniu  bezpieczeństwa

Fotografia  i  obrazy

Kluczowe  kontakty  serwisowe

Data:  wrzesień  2021

Dyrektor  wykonawczy:  Rob  Barraclough
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Role  i  obowiązki

Zawartość:

Bezpieczeństwo  witryny

Niektóre  aktualne  problemy

uwodzenie,  wpływ,  podejmowanie  działań,  wczesna  interwencja,

Zastępca  wyznaczonego  kierownika  ds.  ochrony:  Rob  Barraclough

Data:  wrzesień  2021

Zastępca  wyznaczonego  kierownika  ds.  ochrony:  Susan  Scott

Dyrektor  szkoły:  John  Molyneux

Data  publikacji:  wrzesień  2021

Zdrowie  emocjonalne  i  dobre  samopoczucie:  samobójstwo

Bezpieczniejsza  rekrutacja

Procedura  reklamacyjna

Respondenci,  którzy

Kategorie  i  definicje  nadużyć,  Wskaźniki,

Wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony:  John  Molyneux

Zastępca  wyznaczonego  kierownika  ds.  ochrony:  Richard  Senior

Data:  wrzesień  2021

St  Austin's  Catholic  Primary  –  Akademia  Wolontariatu

Nadużycie  pozycji  zaufania

Zarzuty  przeciwko  personelowi

Pierwsza  pomoc  i  wspieranie  dzieci  w  szkole  z  chorobami

Data:  wrzesień  2021

Ochrona  przepisów  i  wytycznych

Wsparcie  dla  osób  zaangażowanych  w  kwestię  ochrony  dzieci

Fizyczna  interwencja  i  użycie  siły

Data:  wrzesień  2021

Data  recenzji:  wrzesień  2022

Bezpieczeństwo  w  Internecie

Rozszerzone  ustalenia  szkolne  i  poza  siedzibą

Ujawnienia,  Powiadamianie  rodziców,  Dokumentacja,  Skierowanie  do  

opieki  społecznej,  Poufność  i  udostępnianie  informacji

Data:  wrzesień  2021

Dzieci,  które  mogą  być  szczególnie  narażone

Polityka  bezpieczeństwa  i  ochrony  dzieci

Szkolenie  i  wprowadzenie  personelu

PROCEDURY  OCHRONY  DZIECI

Zastępca  wyznaczonego  kierownika  ds.  ochrony:  Tom  Laurie

Nominowany  gubernator:  pani  Michelle  Selway Data:  wrzesień  2021

Wytyczne  dobrych  praktyk  dotyczące  kodeksu  postępowania  pracowników

Jeśli  masz  obawy  dotyczące  współpracownika  lub  praktyki

E-Bezpieczeństwo

Data:  wrzesień  2021

Zrecenzowany  przez:
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•  Polityka  zdalnego  uczenia  się

•  Polityka  przeciwdziałania  zastraszaniu

•  Polityka  BHP

•  Zasady  dotyczące  zagrożeń  bombowych,  blokowania  i  ewakuacji

•  Wspieranie  Studentów  Polityką  Stanu  Medycznego

•  Polityka  żałoby

•  Fizyczna  interwencja  i  użycie  rozsądnej  siły  –  informacje  zawarte  w  niniejszej  polityce

•  Zasady  dotyczące  wizyt  edukacyjnych

•  Polityka  i  procedura  dyscyplinarna  zaufania

•  Podejmowane  będą  działania  w  najlepszym  interesie  dziecka.

•  przedstawiciele  społeczności  szkolnej  będą  zaangażowani  w  opracowywanie  i  przegląd  polityki  •  polityki  będą  poddawane  

corocznemu  przeglądowi,  chyba  że  incydent  lub  nowe  ustawodawstwo  lub  wytyczne  sugerują,  że

Powiązane  polityki/procedury  dotyczące  portfela  zabezpieczającego:

•  Akceptowalna  polityka  użytkowania  IT

•  Transport  Studentów  –  informacje  można  znaleźć  w  dokumencie  Kodeksu  Postępowania  Pracowników

•  Polityka  bezpieczeństwa  elektronicznego

•  Polityka  i  procedura  reklamacyjna

•  Polityka  i  procedura  rozwiązywania  skarg  dotyczących  zaufania

Nasze  podstawowe  zasady  ochrony  to:  •  

odpowiedzialność  szkoły  za  ochronę  i  promowanie  dobra  dzieci  jest  najważniejsza;

•  Szkoła  będzie  współpracować  z  innymi  agencjami  i  odpowiednio  dzielić  się  informacjami,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  i  dobre  

samopoczucie  naszych  uczniów.

Oświadczenie  dotyczące  polityki  i  zleceniodawcy

•  Zasady  zachowania  –  wersja  przyjazna  dzieciom

•  Samotne  porady  dotyczące  pracy  –  informacje  można  znaleźć  w  podręczniku  dla  personelu

•  Bezpieczniejsza  polityka  rekrutacyjna

•  Polityka  RSHE

•  WYŚLIJ  Zasady

•  Polityka  dotycząca  opieki  osobistej  i  intymnej

Szkolne  ustalenia  dotyczące  ochrony  są  kontrolowane  przez  Ofsted  Inspecting  Safeguarding  we  wczesnych  latach,  edukacji  i  

umiejętnościach.  Zostały  ratyfikowane  przez  gubernatorów.

•  Polityka  RODO

•  Polityka  obecności

•  Pierwsza  pomoc /  chore  dzieci  –  informacje  zawarte  w  niniejszej  polityce

•  Polityka  wyłączeń
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Ta  polityka  jest  jedną  z  serii  w  zintegrowanych  portfelach  i  podejściu  szkoły  do  ochrony.  Zostanie  on  przeczytany  wraz  z  wszelkimi  

załącznikami  do  polityki  CoViD-19  i  rozważony  wraz  z  wymogami  prawnymi  dotyczącymi  zdrowia  i  bezpieczeństwa  https://www.gov.uk/

government/publications/health-and-safety-advice-for-schools

•  Kodeks  postępowania  pracowników

•  Fotografia  –  informacje  można  znaleźć  w  niniejszej  Polityce  Bezpieczeństwa

•  Polityka  zarządzania  zarzutami

potrzeba  przeglądu  okresowego.

•  Polityka  Zachowania

•  Zaginione  Dzieci  –  na  stronie  i  poza  nią  –  informacje  można  znaleźć  w  Polityce  obecności

•  Polityka  informowania  o  nieprawidłowościach

znaczenie  •  
bezpieczniejsze  dzieci  sprawiają,  że  uczniowie  odnoszą  sukcesy
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skuteczna  opieka;  oraz

•  Uczniowie  i  personel  zajmujący  się  kwestiami  ochrony  dzieci  otrzymają  odpowiednie  wsparcie.

Partnerstwo  WSCP  Wakefield  na  rzecz  ochrony  dzieci

Zasady  polityki  •  
Dobro  dziecka  jest  najważniejsze;  zostaną  podjęte  działania  w  najlepszym  interesie  dziecka.

•  Zapobieganie  upośledzeniu  zdrowia  lub  rozwoju  psychicznego  i  fizycznego  dzieci;

Procedury  zawarte  w  niniejszej  polityce  mają  zastosowanie  do  wszystkich  pracowników  i  zarządców  i  są  zgodne  z  
procedurami:

•  Istnieje  kultura  czujności,  przejrzystości,  otwartości  i,  w  razie  potrzeby,  wyzwania  w  odniesieniu  do

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  globalna  pandemia  Covid  19  wywarła  znaczący  wpływ  na  niektórych  naszych  uczniów  i  
zwiększyła  presję  na  naszych  pracowników  ochrony.  Uznaje  się,  że  zablokowanie  koronawirusa  było  i  może  nadal  być  
bardzo  wrażliwym  okresem  dla  dzieci  i  rodzin.  Rozumiemy,  że  złe  zachowanie  może  być  oznaką  traumy.  Szkoła  przedstawia  
dalsze  wsparcie  oferowane  w  tej  polityce  i

•  Ochrona  dzieci  przed  maltretowaniem;

wszelkie  podejrzenia  lub  zarzuty,  które  mogą  sugerować,  że  dziecko  jest  zagrożone  krzywdą.

•  Wkład  do  portfela  ochrony  szkoły.

obowiązki.

Ustawa  o  równości  
2010  https://www.gov.uk/government/publications/equality-act-2010-advice-for-schools  Jako  
szkoła  z  zadowoleniem  przyjmujemy  nasze  obowiązki  wynikające  z  Ustawy  o  równości  2010.  Ogólne  obowiązki  to:

Zapewnimy,  że  osoby  o  cechach  chronionych  nie  będą  dyskryminowane  i  nie  będą  miały  równych  szans.  Dostrzegamy,  
przyjmujemy  i  szanujemy  różnorodność.

Oświadczenie  o  ochronie  dzieci  
Uznajemy  naszą  moralną  i  ustawową  odpowiedzialność  za  ochronę  i  promowanie  dobra  wszystkich  dzieci.  Staramy  
się  zapewnić  bezpieczne  i  przyjazne  środowisko,  w  którym  dzieci  są  szanowane  i  cenione.  Będziemy  działać  szybko  i  
postępować  zgodnie  z  naszymi  procedurami,  aby  zapewnić  dzieciom  skuteczne  wsparcie,  ochronę  i  sprawiedliwość.

mieć  równe  prawa  do  ochrony

•  Aby  zademonstrować  zaangażowanie  szkoły  w  zakresie  ochrony  dzieci  uczniom,  rodzicom  i

•  Wcześniejsze  równość  szans

•  Podejmowanie  działań,  aby  umożliwić  wszystkim  dzieciom  osiągnięcie  najlepszych  wyników.

Cele  polityki  
•  Zapewnienie  wszystkim  pracownikom  niezbędnych  informacji,  aby  umożliwić  im  ochronę  dziecka

https://www.wakefieldscp.org.uk/  
Zaangażujemy  się  lokalnie  w  Wakefield  Safeguarding  Children  Partnership,  w  tym  weźmiemy  udział  w  corocznym  audycie  
ochronnym  i  ofercie  szkoleniowej.

•  Zapewnienie,  że  dzieci  dorastają  w  warunkach  zgodnych  z  zapewnieniem  bezpiecznego  i

utrzymywanie  wysokich  standardów  ochrony.

Procedury  konsorcjum  West  Yorkshire:  http://westyorkscb.proceduresonline.com/index.htm
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Ochrona  to:

•  Wszyscy  pracownicy  mają  jednakową  odpowiedzialność  za  identyfikację  dzieci,  które  mogą  skorzystać  z  wczesnej  pomocy  w  działaniu

inni  partnerzy.

•  Wspieraj  dobre  relacje

•  Wszystkie  dzieci,  bez  względu  na  wiek,  płeć,  zdolności,  kulturę,  rasę,  język,  religię  czy  tożsamość  seksualną,

•  Zapewnienie  spójnych  dobrych  praktyk.

•  Wyeliminuj  dyskryminację,
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Badania  sugerują,  że  6-19%  dzieci  w  wieku  szkolnym  będzie  cierpieć  z  powodu  poważnego  maltretowania,  a  dzieci  niepełnosprawne  

są  trzy  razy  bardziej  narażone  na  wykorzystywanie.  Troje  dzieci  w  przeciętnej  klasie  ma  diagnozowalny  stan  zdrowia  psychicznego.  

Ze  względu  na  codzienny  kontakt  z  uczniami,  pracownicy  szkoły  mają  wyjątkową  możliwość  obserwowania  zmian  w  zachowaniu  

dzieci  oraz  zewnętrznych  oznak  przemocy  i  problemów  ze  zdrowiem  psychicznym.  Dzieci  mogą  również  zwrócić  się  do  zaufanej  

osoby  dorosłej  w  szkole,  gdy  znajdują  się  w  niebezpieczeństwie  lub  są  zagrożone.

St.  Austin's  postępuje  zgodnie  z  rządowymi  wytycznymi  dotyczącymi  CoViD-19,  jednocześnie  promując  dobrą  higienę  i  pozwalając  

osobom  na  wybór  noszenia  środków  ochrony  osobistej  ponad  zalecenia  rządowe.

Poradnik  dla  szkół  Koronawirus;

Niezwykle  ważne  jest,  aby  personel  szkoły  był  wyczulony  na  oznaki  nadużyć,  zarówno  wewnątrz  (np.  zastraszanie  lub  zachowanie  

personelu  uwodzenie),  jak  i  poza  szkołą,  oraz  rozumiał  procedury  zgłaszania  swoich  obaw.  Stworzymy  otwartą,  przejrzystą  kulturę  i  

środowisko,  w  którym  pracownicy  i  studenci  czują  się  bezpiecznie  i  mogą  zgłaszać  wszelkie  problemy.  Personel  będzie  wspierany,  

aby  był  profesjonalnie  ciekawy  w  odniesieniu  do  ochrony  spraw  i  stosował  podejście  naprawcze  podczas  pracy  z  dziećmi,  rodzinami  

lub  innymi  agencjami.  Szkoła  podejmie  działania  w  odpowiedzi  na  zidentyfikowane  problemy  i  zapewni  wczesną  pomoc  lub  wesprze  

w  tym  innych,  aby  zapobiec  eskalacji  obaw.
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https://www.gov.uk/government/collections/guidance-for-schools-coronavirus-covid-19

w  dowolnym  dodatku  do  Covid  19.
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Terminologia
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Ocena  wczesnej  pomocy  Wszystkie  Oceny  wczesnej  pomocy  stanowią  podstawę  do  wczesnego  rozpoznania  dodatkowych  potrzeb  dzieci,  wymiany  tych  informacji  

między  organizacjami  oraz  koordynacji  świadczenia  usług.  Ocena  wczesnej  pomocy  wymaga  zgody  i  powinna  określać,  jakiej  pomocy  wymaga  dziecko  i  rodzina,  aby  

zapobiec  eskalacji  potrzeb  do  punktu,  w  którym  konieczna  byłaby  interwencja  w  drodze  oceny  ustawowej  zgodnie  z  Ustawą  o  dzieciach  z  1989  r.  Wnioski  z  oceny  wczesnej  

pomocy  mogą  budzić  obawy  dotyczące  bezpieczeństwo  i  dobro  dziecka.  W  takich  okolicznościach  należy  go  wykorzystać  do  wsparcia  Skierowania  do  Opieki  Społecznej  

nad  Dziećmi:  jednak  nie  jest  to  warunek  wstępny  dla  skierowania  w  nagłych  przypadkach.  CAF  –  Common  Assessment  Framework  to  jedna  z  form  wczesnej  pomocy  

międzyagencyjnej  oceny.  Innym  przykładem  jest  kolumna  Signs  of  Safety  -3  i  skalowanie.  Każda  ocena  wczesnej  pomocy  może  być  wykorzystana  w  Wakefield.

Dziecko/Dzieci  obejmuje  wszystkie  osoby  poniżej  18  roku  życia.

Centrum

Tablica.

CAMHS  Służba  zdrowia  psychicznego  dzieci  i  młodzieży

MARF  –  Formularz  polecający  dla  wielu  agencji  używany  w  Wakefield  District

Ochrona  dziecka  odnosi  się  do  procesów  podejmowanych  w  celu  ochrony  dzieci,  które  zostały  zidentyfikowane  jako  cierpiące  lub  zagrożone  doznaniem  znacznej  

krzywdy.

LADO  –  wyznaczony  urzędnik/urzędnik  wyznaczony  przez  władze  lokalne  stanowisko  we  władzach  lokalnych  w  celu  koordynowania  i  zarządzania  zarzutami  stawianymi  

personelowi.

Continuum  of  Need  –  przedstawia  różnice  poziomów  wsparcia  dla  dzieci  i  rodzin  w  Wakefield  District.

DSL  –  wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony.  Szkoła  będzie  miała  zespół  lub  co  najmniej  dwa  DSL.

Opieka  społeczna  MASH  –  Opieka  społeczna  nad  dziećmi  w  Wakefield /  Usługi  rodzinne /  Zintegrowane  drzwi  wejściowe /  Ochrona  wielu  agencji

FIM  –  Przyszłość  w  Umyśle.  Program  pomocy  w  promowaniu,  ochronie  i  poprawie  zdrowia  psychicznego  i  dobrego  samopoczucia  naszych  dzieci  i  młodzieży

Signs  Of  Safety  –  podejście  do  pracy  interwencyjnej  w  rodzinie,  stosowane  w  całym  kontinuum  potrzeb.  Zostało  to  uwzględnione  w  Wakefield  Families  

Together  –  Connecting  Practice  Approach  obecnie  używanym  w  Wakefield.

CIC  –  Dziecko  pod  opieką

Rodzic  odnosi  się  do  rodziców  biologicznych  i  innych  osób  dorosłych  pełniących  rolę  rodzicielską/opiekuńczą,  na  przykład  przybranych  rodziców,  opiekunów  zastępczych  

i  rodziców  adopcyjnych.

Personel  odnosi  się  do  wszystkich  osób  pracujących  na  rzecz  lub  w  imieniu  szkoły,  zatrudnionych  w  pełnym  lub  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy,  czasowo  lub  na  stałe,  

odpłatnie  lub  na  zasadzie  wolontariatu.

Wczesna  pomoc  zapewniająca  wsparcie,  gdy  tylko  pojawi  się  problem  w  dowolnym  momencie  życia  dziecka,  od  lat  początkowych  do  lat  młodzieńczych.  Chodzi  

o  zapewnienie  szybkiego  wsparcia,  gdy  pojawiają  się  trudności,  aby  zmniejszyć  ich  wpływ.

Partnerstwo  WSCP  Wakefield  na  rzecz  ochrony  dzieci.  Zastąpiło  to  WDSCB  Wakefield  District  Safeguarding  Children

Zespół  TAC/F/S/EY  wokół  dziecka/rodziny/szkoły/wczesnych  lat

Niekorzystne  doświadczenia  z  dzieciństwa  ACES

Podejście  naprawcze  –  używanie  języka  i  umiejętności  do  ograniczania  konfliktów  i  wzmacniania  relacji,  aby  pomóc  ludziom  w  

osiągnięciu  trwałych  rozwiązań  problemów.  To  nadrzędny  cel  każdej  pracy  i  szkolenia  w  dzielnicy  Wakefield.

CiC  Dziecko  pod  opieką

Panel  MACE  Panel  Multi  Agency  Child  Exploitation.

Machine Translated by Google



Ustawa  o  przeciwdziałaniu  terroryzmowi  i  
bezpieczeństwu  z  2015  r.,  sekcja  26  Dotyczy  szkół  i  innych  instytucji;

Wytyczne  Ustawowe  są  przechowywane  w  folderze  Biuro  Ochrony  –  Ochrona  (niebieski  folder)

Ustawa  o  edukacji  2002

Bezpieczeństwo  dzieci  w  edukacji  (2021)
Szkoły  i  kolegia  muszą  brać  pod  uwagę  te  wytyczne  podczas  wykonywania  swoich  obowiązków  w  zakresie  ochrony  i  promowania  
dobra  dzieci.

https://www.gov.uk/government/publications/protecting-children-from-radicalisation-the-prevent  obowiązek

Standardy  nauczania  
Standardy  nauczycielskie  2012  stanowią,  że  nauczyciele,  w  tym  dyrektorzy  szkół,  powinni  w  ramach  swoich  obowiązków  
zawodowych  dbać  o  dobro  dzieci  i  utrzymywać  zaufanie  publiczne  do  zawodu  nauczyciela.

Art.  175  Ustawy  o  edukacji  z  2002  r.  wymaga,  aby  lokalne  władze  oświatowe  oraz  dyrektorzy  szkół  prowadzonych  i  kolegiów  
kontynuujących  kształcenie  (FE)  poczynili  kroki  w  celu  zapewnienia  wykonywania  ich  funkcji  w  celu  ochrony  i  promowania  
dobra  dzieci.
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Wspólna  praca  na  rzecz  ochrony  dzieci  (2018)  obejmuje  wymagania  prawne  i  oczekiwania  dotyczące  wszystkich  usług  pracujących  
z  dziećmi  w  celu  ochrony  i  promowania  dobrostanu  dzieci.  Partnerzy  ds.  ochrony  zdrowia,  policji  i  władz  lokalnych  dokonają  
ustaleń  dotyczących  pełnego  zaangażowania  edukacji  w  ich  lokalne  ustalenia.

Przemoc  seksualna  i  molestowanie  seksualne  dzieci  w  szkołach  i  na  uczelniach;  Przemoc  seksualna  i  
molestowanie  seksualne  dzieci  w  szkołach  i  na  uczelniach  –  GOV.UK  (www.gov.uk)

Prevent  Duty  Guidance  –  Anglia  i  Walia  Obejmuje  
obowiązek  szkół  i  innych  usługodawców  w  sekcji  29  ustawy  o  zwalczaniu  terroryzmu  i  bezpieczeństwa  z  2015  r.,  aby  należycie  
uwzględnić  potrzebę  zapobiegania  wciąganiu  ludzi  w  terroryzm.

Ochrona  przepisów  i  wytycznych

https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2

https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance

Należycie  uwzględniać  potrzebę  zapobiegania  wciąganiu  ludzi  w  terroryzm.

Wszyscy  pracownicy  powinni  przeczytać  część  pierwszą  niniejszych  wytycznych,  otrzymać  kopię  i  poprosić  administratora  o  
wysłanie  e-maila  z  potwierdzeniem,  że  została  ona  przeczytana.  Zespół  zabezpieczający  wyda  quiz,  aby  ocenić  zrozumienie.

Obejmuje  obowiązkowe  zgłaszanie  okaleczania  żeńskich  narządów  płciowych.

Ustawa  o  poważnej  przestępczości  2015

Pracownicy  mogą  znaleźć  kopię  na  tablicy  informacyjnej.

Wspieranie  dobrego  samopoczucia  
uczniów  https://www.gov.uk/guidance/supporting-pupils-wellbeing

https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2

Przepisy  dotyczące  edukacji  (standardy  szkół  niezależnych)  z  2014  r.  wymagają,  aby  niezależne  szkoły  posiadały  rozwiązania  
mające  na  celu  ochronę  i  promowanie  dobra  dzieci,  które  są  uczniami  szkoły.  To  samo  dotyczy  przepisów  dotyczących  
nieutrzymywanych  szkół  specjalnych  (Anglia)  z  2015  r.
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Pani  Michelle  Selway  (przewodnicząca  Rady  Akademii)

Nasz  wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony  (DSL)  ds.  ochrony  dzieci  (członek  wyższego  kierownictwa)  to:

Dyrektorem  wykonawczym  jest:  pan  Rob  Barraclough

Dane  kontaktowe:  e-mail:  headteacher@sa.bkcat.co.uk  Tel:  01924  339435

3.  Role  i  obowiązki

Telefon:  01924  339435

Pani  Michelle  Selway  (przewodnicząca  Rady  Akademii)

Wdrażanie  środków  ochronnych  w  placówkach  edukacyjnych  
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-implementing-protective  measures-
in-education-and-childcare-settings

Robert  Barraclough  –  Wyk.  Dyrektor  (barraclough@sa.bkcat.co.uk)

Przewodniczącym  Rady  Akademii  jest:

Naszymi  kierunkami  zdrowia  psychicznego  są:

Wszyscy  pracownicy  są  odpowiedzialni  za  Ochronę  bez  względu  na  swoją  rolę.  Zostały  one  wyraźnie  przedstawione  w  
części  pierwszej  „Bezpieczeństwo  dzieci  w  edukacji  2021”,  wydanej  wszystkim  pracownikom  i  dyrektorom.

Thomas  Laurie  –  mentor  edukacyjny  (tlaurie@sa.bkcat.co.uk)

Porady  dla  rodziców  wspierające  
dobrostan  https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young  
peoples-mental-health-and-wellbeing

Richard  Senior  -  SENCo  (senior@sa.bkcat.co.uk)

Otrzymają  czas,  fundusze,  szkolenia,  zasoby  i  wsparcie,  aby  zapewnić  porady  i  wsparcie  innym  pracownikom  w  
sprawach  opieki  nad  dziećmi  i  ochrony  dzieci,  wziąć  udział  w  dyskusjach  na  temat  strategii  i  spotkaniach  między  
agencjami  i/lub  wesprzeć  innych  pracowników  w  tak,  a  także  przyczynić  się  do  oceny  dzieci.

Dane  kontaktowe:  e-mail:  barraclough@sa.bkcat.co.uk  Tel:  01924  339435

Pan  John  Molyneux  (dyrektor  szkoły)

Dane  kontaktowe:  e-mail:  mselway@sa.bkcat.co.uk  Tel:  01924  339435

Kluczowy  personel  wyraźnie  widoczny  w  pokojach  nauczycielskich  i  wspólnych  przestrzeniach  ze  szkołą  
fotograficzną  oraz  na  tablicy  fotograficznej  personelu

Nasz  ochronny  radny  Akademii  (gubernator):

Dane  kontaktowe:  e-mail:  mselway@sa.bkcat.co.uk  Tel:  01924  339435

Dane  kontaktowe:  email:  Tel:  01924  339435

Ochrona  i  edukacja  zdalna  https://
www.gov.uk/guidance/safeguarding-and-remote-education-during-coronavirus-covid-19

Richard  Senior  -  SENCo  (senior@sa.bkcat.co.uk)
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Naszymi  zastępcami  DSL  
są:  Susan  Scott  –  Senior  Admin  (scott@sa.bkcat.co.uk)

Thomas  Laurie  –  mentor  edukacyjny  (tlaurie@sa.bkcat.co.uk)

Zapewnimy,  że  odpowiedni  starszy  członek  personelu  z  zespołu  kierowniczego  szkoły  lub  uczelni  zostanie  
wyznaczony  do  roli  wyznaczonego  kierownika  ds.  ochrony.  Wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony  przejmie  główną  
odpowiedzialność  za  ochronę  i  ochronę  dzieci  (w  tym  bezpieczeństwo  w  Internecie).  Będzie  to  wyraźnie  
widoczne  w  opisie  stanowiska  osoby  pełniącej  rolę.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  ta  rola  wiąże  się  ze  znacznym  
poziomem  odpowiedzialności  i  będą  oni  mieli  odpowiedni  status  i  uprawnienia  w  szkole  do  wykonywania  obowiązków  na  stanowisku.
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Wszyscy  zastępcy  zostaną  przeszkoleni  zgodnie  z  tymi  samymi  standardami,  co  wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony,  a  ich  rola  zostanie  

jasno  określona  w  opisie  ich  stanowiska.

•  działać  jako  punkt  kontaktowy  z  trzema  partnerami  zabezpieczającymi;

Równość  i  różnorodność

•  w  razie  potrzeby  przekazywać  policji  sprawy,  w  których  mogło  dojść  do  popełnienia  przestępstwa.  2491596  C&YP

school  guides.indd  (npcc.police.uk)

gdy  obawy  związane  z  ochroną  są  związane  ze  zdrowiem  psychicznym;

•  promować  wspierające  zaangażowanie  rodziców  i/lub  opiekunów  w  ochronę  i  promowanie  dobra  dzieci,  w  tym  w  sytuacjach,  gdy  

rodziny  mogą  znaleźć  się  w  trudnej  sytuacji;  •  współpracować  z  dyrektorem  i  odpowiednimi  kierownikami  strategicznymi,  

przejmując  odpowiedzialność  za  promowanie  wyników  edukacyjnych  poprzez  poznanie  problemów  związanych  z  dobrostanem,  

ochroną  i  ochroną  dzieci,  których  doświadczają  lub  doświadczyły  dzieci  w  potrzebie,  oraz  identyfikując  wpływ,  jaki  te  problemy  

mogą  mieć  na  dzieci  frekwencja,  zaangażowanie  i  osiągnięcia  w  szkole  lub  na  uczelni.  Obejmuje  to:  upewnienie  się,  że  szkoła  

lub  kolegium  wie,  kim  jest  kohorta  dzieci,  które  mają  lub  miały  pracownika  socjalnego,  zrozumienie  ich  postępów  w  nauce  i  

osiągnięć  oraz  utrzymywanie  kultury  o  wysokich  aspiracjach  dla  tej  kohorty;  oraz  wspierać  kadrę  nauczycielską  w  zapewnieniu  

dodatkowego  wsparcia  akademickiego  lub  racjonalnych  dostosowań,  aby  pomóc  dzieciom,  które  mają  lub  miały  pracownika  

socjalnego  w  osiągnięciu  ich  potencjału,  uznając,  że  nawet  po  zakończeniu  ustawowej  interwencji  opieki  społecznej,  nadal  

istnieje  trwały  wpływ  na  wyniki  edukacyjne  dzieci.

Wszyscy  członkowie  personelu  szkolnego  i  organu  zarządzającego  będą  przestrzegać  etosu  Ustawy  o  równości,  a  wszelkie  incydenty  

związane  z  szkodami  będą  rejestrowane  i  podejmowane  natychmiastowo.

•  skierować  sprawy,  w  których  dana  osoba  jest  zwolniona  lub  pozostawiona  ze  względu  na  ryzyko /  krzywdę  dziecka  do  Ujawnienia  i

•  w  razie  potrzeby  kontaktować  się  z  „kierownikiem  sprawy” (zgodnie  z  Częścią  czwartą)  i  wyznaczonymi  urzędnikami  władz  

lokalnych  LADO  w  sprawach  dotyczących  ochrony  dzieci  w  sprawach  dotyczących  członka  personelu.

•  współpracować  z  personelem  (zwłaszcza  nauczycielami,  personelem  duszpasterskim,  pielęgniarkami  szkolnymi,  technikami  IT,  

starszymi  kierownikami  ds.  zdrowia  psychicznego  i  SENCO  lub  wyznaczoną  osobą  sprawującą  nadzór  nad  SEN  w  college'u)  w  

kwestiach  bezpieczeństwa  i  ochrony  (w  tym  bezpieczeństwa  online  i  cyfrowego)  oraz  przy  podejmowaniu  decyzji,  czy  dokonać  

skierowania,  współpracując  z  odpowiednimi  agencjami,  aby  potrzeby  były  rozpatrywane  całościowo.

Głos  dziecka  Zawsze  

będziemy  szukać  i  nagrywać  głos  dziecka  i  brać  go  pod  uwagę  przy  podejmowaniu  decyzji.  Mogą  jednak  zaistnieć  okoliczności,  w  

których  pomijamy  życzenia  i  uczucia  ucznia,  aby  działać  w  jego  najlepszym  interesie.

Usługa  zakazu  zgodnie  z  wymaganiami.

•  współpracować  z  kierownikiem  wyższego  szczebla  ds.  zdrowia  psychicznego  oraz,  jeśli  to  możliwe,  z  Zespołem  Wsparcia  Zdrowia  Psychicznego,

Chociaż  działania  wyznaczonego  kierownika  ds.  ochrony  mogą  być  delegowane  na  odpowiednio  przeszkolonych  zastępców,  ostateczna  

odpowiedzialność  za  ochronę  dzieci,  jak  określono,  pozostaje  po  stronie  wyznaczonego  kierownika  ds.  ochrony,  ta  odpowiedzialność  

kierownika  nie  powinna  być  delegowana.

•  kontaktować  się  z  dyrektorem  lub  dyrektorem  w  celu  informowania  go  o  problemach,  zwłaszcza  o  bieżących  zapytaniach

personel,  który  kieruje  do  programu  Channel.

Obowiązki  DSL:  •  w  razie  

potrzeby  kierować  przypadki  podejrzenia  nadużycia  do  lokalnej  opieki  społecznej  ds.  dzieci /  personelu  pomocniczego,  który  kieruje  

zgłoszenia  do  lokalnej  opieki  społecznej  ds.  dzieci.  •  w  razie  potrzeby  przekazywać  sprawy  do  programu  Channel,  w  których  

istnieje  obawa  radykalizacji  postaw/wsparcie

na  podstawie  art.  47  ustawy  o  dzieciach  z  1989  r.  i  dochodzeń  policyjnych.
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•  działać  jako  źródło  wsparcia,  porady  i  wiedzy  dla  wszystkich  pracowników

Zastępca  wyznaczonych  przewodów  zabezpieczających
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o  szczegółowe  informacje  na  temat  dalszych  działań  i  rozwiązania  problemu;

Wyznaczony  kierownik  ochrony  (oraz  ewentualni  zastępcy)  powinni  przejść  szkolenie,  aby  zapewnić  im  wiedzę  i  umiejętności  wymagane  

do  pełnienia  tej  roli.  Szkolenie  to  powinno  być  aktualizowane  co  najmniej  co  dwa  lata.  Wyznaczony  kierownik  ochrony  powinien  

przeprowadzić  szkolenie  uświadamiające  w  zakresie  zapobiegania.  Szkolenie  powinno  zapewniać  wyznaczone  przewodnictwo  

zabezpieczające  z  dobrym  zrozumieniem  ich  własnej  roli,  sposobu  identyfikowania,  rozumienia  i  reagowania  na  konkretne  potrzeby,  które  

mogą  zwiększyć  podatność  dzieci,  a  także  konkretne  szkody,  które  mogą  narazić  dzieci  na  ryzyko,  a  także  procesy,  procedury  i  obowiązki  

innych  instytucji,  w  szczególności  opieki  społecznej  nad  dziećmi,  więc:

Powinno  to  być  przekazywane  oddzielnie  od  głównej  teczki  ucznia,  zapewniając  bezpieczny  przejazd  i  należy  uzyskać  potwierdzenie  odbioru.  

Szkoły  przyjmujące  powinny  zapewnić,  że  kluczowi  pracownicy,  tacy  jak  wyznaczeni  przewodnicy  ds.  ochrony  i  SENCO  lub  wyznaczona  

osoba  sprawująca  nadzór  nad  SEN  w  szkołach,  są  świadomi  tego,  co  jest  wymagane.  Brak  informacji  o  ich  sytuacji  może  mieć  wpływ  na  

bezpieczeństwo,  dobrostan  i  wyniki  edukacyjne  dziecka.  Oprócz  akt  dotyczących  ochrony  dziecka  wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony  

powinien  również  rozważyć,  czy  właściwe  byłoby  przekazanie  nowej  szkole  wszelkich  dodatkowych  informacji  przed  odejściem  dziecka,  aby  

pomóc  im  we  wprowadzeniu  odpowiedniego  wsparcia  w  celu  ochrony  tego  dziecka  i  pomóc  dziecku  rozwijać  się  w  szkole  lub  na  uczelni.  

Na  przykład  informacje,  które  umożliwiłyby  nowej  szkole  lub  college'u  dalsze  wspieranie  dzieci,  które  miały  pracownika  socjalnego  i  były  

ofiarami  nadużyć,  oraz  posiadały  to  wsparcie  na  czas  przybycia  dziecka.

•  rozumieć  znaczenie  roli  wyznaczonej  osoby  odpowiedzialnej  za  ochronę  w  dostarczaniu  informacji  i  wsparcia  opiece  społecznej  

nad  dziećmi,  aby  chronić  i  promować  dobro  dzieci;

•  rozumieć  proces  oceny  w  zakresie  udzielania  wczesnej  pomocy  i  interwencji  ustawowej,  w  tym  lokalnych  kryteriów  działania  i  

ustaleń  władz  lokalnych  w  zakresie  skierowania  dzieci  do  opieki  społecznej;

o  notatkę  o  wszelkich  podjętych  działaniach,  podjętych  decyzjach  i  wyniku.

•  powiązanie  z  ustaleniami  partnerów  zabezpieczających,  aby  upewnić  się,  że  personel  jest  świadomy  wszelkich  możliwości  

szkoleniowych  i  najnowszych  lokalnych  zasad  dotyczących  lokalnych  ustaleń  dotyczących  zabezpieczeń

•  Wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony  jest  odpowiedzialny  za  zapewnienie  aktualności  akt  dotyczących  ochrony  dzieci.  Informacje  

powinny  być  poufne  i  bezpiecznie  przechowywane.  Dobrą  praktyką  jest  przechowywanie  obaw  i  skierowań  w  oddzielnych  aktach  

dotyczących  ochrony  dzieci  dla  każdego  dziecka.  Zapisy  powinny  zawierać:  o  jasne  i  wyczerpujące  podsumowanie  problemu

•  pomagać  w  promowaniu  wyników  edukacyjnych  poprzez  dzielenie  się  z  nauczycielami  oraz  kadrą  kierowniczą  szkół  i  uczelni  

informacje  na  temat  opieki  społecznej,  ochrony  i  ochrony  dzieci,  z  którymi  borykają  się  dzieci,  które  mają  lub  miały  

pracownika  socjalnego.

Wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony  powinien:  •  upewnić  

się,  że  każdy  członek  personelu  ma  dostęp  i  rozumie  dziecko  ze  szkoły  lub  uczelni
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•  dopilnować,  aby  polityka  ochrony  dzieci  była  publicznie  dostępna,  a  rodzice  byli  świadomi  faktu,  że  mogą  być  składane  

skierowania  dotyczące  podejrzenia  nadużycia  lub  zaniedbania  oraz  roli  szkoły  lub  uczelni  w  tym  zakresie;

polityka  i  procedury  ochrony,  zwłaszcza  pracowników  nowych  i  zatrudnionych  w  niepełnym  

wymiarze  godzin;  •  dopilnować,  aby  polityka  szkoły  lub  kolegium  w  zakresie  ochrony  dzieci  była  poddawana  corocznemu  

przeglądowi  (co  najmniej),  a  procedury  i  jej  wdrażanie  były  regularnie  aktualizowane  i  poddawane  przeglądowi,  a  także  

współpracować  w  tym  zakresie  z  organami  zarządzającymi  lub  właścicielami;

•  posiadać  praktyczną  wiedzę  na  temat  tego,  jak  władze  lokalne  prowadzą  konferencję  na  temat  ochrony  dzieci  i  konferencję  

przeglądową  na  temat  ochrony  dzieci  oraz  być  w  stanie  uczestniczyć  w  tych  konferencjach  i  skutecznie  w  nich  uczestniczyć,  

gdy  jest  to  wymagane;

Powinni  zapewnić  dostęp  do  pliku  tylko  tym  osobom,  które  muszą  go  zobaczyć,  i  tam,  gdzie  plik  lub  jego  zawartość  są  udostępniane,  

dzieje  się  to  zgodnie  z  poradami  dotyczącymi  udostępniania  informacji  określonymi  w  części  pierwszej  i  drugiej  KCSIE  21.  W  przypadku  

wyjazdu  dzieci  szkoła  (w  tym  transfery  roczne)  wyznaczony  kierownik  ochrony  powinien  zapewnić  jak  najszybsze  przeniesienie  ich  akt  

dotyczących  ochrony  dziecka  do  nowej  szkoły  oraz  w  ciągu  5  dni  w  przypadku  przeniesienia  w  ciągu  roku  lub  w  ciągu  pierwszych  5  dni  od  

rozpoczęcia  nowy  semestr.
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  personel  pomocniczy  w  celu  rozważenia,  w  jaki  sposób  ochrona,  dobrobyt  i  wyniki  edukacyjne  są  powiązane,  

w  tym  informowanie  o  zapewnieniu  wsparcia  akademickiego  i  duszpasterskiego

•  rozumieć  i  wspierać  szkołę  lub  uczelnię  w  zakresie  wymagań

zachęcać  do  kultury  słuchania  dzieci  i  uwzględniania  ich  życzeń  i  uczuć  wśród  całego  personelu  oraz  

we  wszelkich  środkach,  jakie  szkoła  lub  kolegium  może  wprowadzić  w  celu  ich  ochrony;  oraz  zrozumieć  

trudności,  jakie  mogą  mieć  dzieci  w  kontaktowaniu  się  z  personelem  o  swojej  sytuacji  i  zastanowić  się,  

jak  budować  relacje  oparte  na  zaufaniu,  które  ułatwiają  komunikację

•  są  wyczuleni  na  szczególne  potrzeby  dzieci  w  potrzebie,  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  oraz

•  Ważne  jest,  aby  dzieci  czuły  się  wysłuchane  i  zrozumiane.  Dlatego  wyznaczone  zabezpieczenie

RODO);  oraz,

  być  w  stanie  przechowywać  szczegółowe,  dokładne,  bezpieczne  pisemne  rejestry  obaw  i  skierowań  oraz  

rozumieć  cel  prowadzenia  tych  rejestrów

niepełnosprawni  (SEND),  osoby  z  odpowiednimi  schorzeniami  i  młodzi  opiekunowie;
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•  zachęcać  wszystkich  pracowników  do  kultury  słuchania  dzieci  i  uwzględniania  ich  życzeń  i  uczuć  we  wszelkich  

środkach,  jakie  szkoła  lub  kolegium  może  zastosować,  aby  je  chronić.  Oprócz  formalnego  szkolenia  określonego  

powyżej,  ich  wiedza  i  umiejętności  powinny  być  odświeżane  (może  to  odbywać  się  za  pośrednictwem  biuletynów  

elektronicznych,  spotykać  się  z  innymi  wyznaczonymi  kierunkami  ochrony  lub  po  prostu  poświęcać  czas  na  

przeczytanie  i  przeanalizowanie  zmian  w  zakresie  ochrony)  w  regularnych  odstępach  czasu,  zgodnie  z  wymaganiami,  

a  przynajmniej  raz  w  roku,  aby  umożliwić  im  zrozumienie  i  śledzenie  wszelkich  zmian  związanych  z  ich  rolą.

.

  rozumieć  odpowiednie  przepisy  i  regulacje  dotyczące  ochrony  danych,  w  szczególności

•  rozumieć  trwały  wpływ,  jaki  mogą  mieć  przeciwności  losu  i  trauma,  w  tym  na  zachowanie  dzieci,  zdrowie  psychiczne  i  

samopoczucie,  a  także,  co  jest  potrzebne,  aby  na  nie  reagować  w  promowaniu  wyników  edukacyjnych;

•  Szkolenie  powinno  wspierać  wyznaczonego  kierownika  ds.  ochrony  w  rozwijaniu  wiedzy  specjalistycznej,  aby  mogli  

wspierać  i  doradzać  personelowi  oraz  pomagać  im  czuć  się  pewnie  w  kwestiach  dobrostanu,  ochrony  i  ochrony  

dzieci.  Obejmuje  to  w  szczególności:    zapewnienie  wsparcia  personelu  podczas  procesu  skierowania;  oraz

Ustawa  o  ochronie  danych  2018  i  brytyjskie  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  (UK

Zapobiegają  obowiązkowi  i  są  w  stanie  zapewnić  porady  i  wsparcie  personelowi  w  zakresie  ochrony  dzieci  przed  
ryzykiem  radykalizacji;

•  Kluczowe  znaczenie  efektywnego  rejestrowania,  przechowywania,  wykorzystywania  i  udostępniania  informacji  jest  

określone  w  Częściach  pierwszej,  drugiej  i  piątej  KSCIE,  a  zatem  wyznaczony  przewód  zabezpieczający  powinien  być  

wyposażony  w:

•  uzyskać  dostęp  do  zasobów  i  uczestniczyć  w  odpowiednich  lub  odświeżających  kursach  szkoleniowych;  oraz,

•  są  w  stanie  zrozumieć  wyjątkowe  zagrożenia  związane  z  bezpieczeństwem  w  Internecie  i  mieć  pewność,  że  posiadają  

odpowiednią  wiedzę  i  aktualne  możliwości  wymagane  do  zapewnienia  dzieciom  bezpieczeństwa  podczas  korzystania  

z  Internetu  w  szkole  lub  na  uczelni;  •  potrafi  rozpoznać  dodatkowe  zagrożenia,  na  które  dzieci  ze  specjalnymi  

potrzebami  edukacyjnymi  i  niepełnosprawnością  (SEND)  napotykają  w  Internecie,  na  przykład  z  powodu  nękania  w  

Internecie,  uwodzenia  i  radykalizacji  oraz  są  przekonani,  że  są  w  stanie  wspierać  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  

edukacyjnymi  i  niepełnosprawnością  (SEND),  aby  zachować  bezpieczeństwo  w  Internecie;

  rozumieć  znaczenie  dzielenia  się  informacjami,  zarówno  w  ramach  szkoły  i  uczelni,  jak  i  z  innymi  szkołami  i  

uczelniami  w  zakresie  transferu,  w  tym  w  trakcie  roku  i  między  edukacją  podstawową  i  średnią,  a  także  

z  partnerami  zabezpieczającymi,  innymi  agencjami,  organizacjami  i  praktykami;

Rada  Zarządzająca  i  Dyrektor  zapewniają  przestrzeganie  przez  szkołę  wszystkich  aspektów  Części  2  KCSIE  2021.

•  rozumieć  znaczenie  wymiany  informacji,  zarówno  w  szkole  i  na  uczelni,  jak  i  z  partnerami  zabezpieczającymi,  innymi  

agencjami,  organizacjami  i  praktykami

potencjalni  klienci  powinni  być  wspierani  w  rozwijaniu  wiedzy  i  umiejętności,  aby:
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•  Zapewnił,  że  szkoła  posiada  jasne  systemy  i  procesy  dotyczące  problemów  ze  zdrowiem  psychicznym.

zmuszać.

Zapewnia,  że  co  najmniej  jedna  osoba  w  panelu  mianowania  jest  przeszkolona  w  zakresie  bezpieczniejszej  rekrutacji.  (ch3  Zapewnienie  

dzieciom  bezpieczeństwa  w  edukacji)

•  Uwzględnia  WSCP  –  trzy  procedury  partnerskie/lokalne.

W  miarę  możliwości  upewnij  się,  że  szkoła  posiada  więcej  niż  jeden  alarmowy  numer  kontaktowy  dla  uczniów.

•  Nominuje  gubernatora  zabezpieczającego  –  wyższego  szczebla  zarządu,  który  przejmuje  odpowiedzialność  przywódczą.

•  Posiadać  procedury  postępowania  z  zarzutami  o  znęcanie  się  postawionymi  członkom  personelu,  w  tym  zarzutami  

skierowanymi  przeciwko  dyrektorowi  i  innym  dzieciom  –  znęcanie  się  rówieśnikami.  Obowiązują  procedury  dotyczące  

skierowania  do  DBS  ds.  ujawniania  i  zakazu.  (Rozdz.  4  Zapewnienie  dzieciom  bezpieczeństwa  w  edukacji)

•  Tworzy  kulturę,  w  której  dobro  uczniów  jest  najważniejsze,  a  pracownicy  czują  się  pewnie,  aby  stawić  czoła  wszelkim  obawom.

•  Ma  odpowiednią  reakcję  zabezpieczającą  wobec  dzieci,  które  zaginęły  z  edukacji,  szczególnie  przy  powtarzających  się  okazjach,  

oraz  informuje  i  zgłasza  się  do  władz  lokalnych,  gdy  jest  to  wymagane.

Upewnij  się,  że  szkoła  jest  połączona  z  osobistymi  doradcami  Care  Leaver.

•  Posiada  dowody  głosu  dziecka  i  że  istnieją  systemy  informacji  zwrotnej  i  uczniów

•  Zapewnij  odpowiednie  filtry  online  i  systemy  monitorowania  oraz  zapewnij  bezpieczeństwo  online

przypadku  postawienia  zarzutu  dyrektorowi  szkoły.

Dostępność  

W  czasie  semestru  wyznaczony  kierownik  ds.  ochrony  (lub  zastępca)  będzie  zawsze  dostępny  (w  godzinach  szkolnych)  dla  personelu  

w  szkole  w  celu  omówienia  wszelkich  kwestii  związanych  z  ochroną.  Chociaż  ogólnie  rzecz  biorąc,  oczekuje  się,  że  wyznaczony  kierownik  

ds.  ochrony  (lub  zastępca)  będzie  dostępny  osobiście,  sprawą  poszczególnych  szkół,  współpracujących  z  wyznaczonym  kierownikiem  

ochrony,  jest  określenie,  co  oznacza  „dostępny”  i  czy  w  wyjątkowych  okolicznościach  dostępność  przez  telefon  i  lub  Skype  lub  inne  

tego  typu  media  są  dopuszczalne.  Zadaniem  poszczególnych  szkół  i  DSL  jest  zorganizowanie  odpowiednich  i  odpowiednich  ustaleń  

dotyczących  pokrycia  wszelkich  zajęć  poza  godzinami  lekcyjnymi.

•  Wyznacza  wyznaczonego  nauczyciela  LAC  pod  opieką  nad  dziećmi  i  zapewnia  odpowiednie  szkolenie.

Rada  Akademii  otrzymuje  aktualne  informacje  o  Ochronie  co  półrocze  w  ramach  Raportu  Przywództwa.

•  Opracowuje  strategię  szkoleniową,  która  zapewnia  wszystkim  pracownikom,  w  tym  personelowi  placówki  i  dyrektorowi,  

informacje  o  szkolnych  ustaleniach  ochronnych  dotyczących  wprowadzenia  i  odpowiedniego  szkolenia  w  zakresie  ochrony  

dzieci,  które  są  regularnie  aktualizowane  zgodnie  z  wszelkimi  wymogami  partnerstwa  na  rzecz  ochrony.

•  Przyczynia  się  do  prac  i  planów  międzyagencyjnych,  w  tym  dzielenia  się  informacjami.

•  Rozważyła,  w  jaki  sposób  dzieci  są  uczone  o  ochronie  –  PSHE/RSE.

•  Przestrzega  swoich  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym  WYSYŁAĆ  uczniów  i  używać  rozsądnych

•  Wyznacza  DSL,  który  jest  członkiem  zespołu  kierowniczego  wyższego  szczebla,  szkolony  co  2  lata  i  którego  obowiązki  są  wyraźnie  

określone  w  opisie  stanowiska  osoby  pełniącej  tę  rolę.  DSL  powinni  mieć  czas,  fundusze  i  szkolenia,  aby  to  wesprzeć.  Ta  

rola  powinna  być  zawsze  przykryta.  DSL  regularnie  spotyka  się  z  gubernatorem  ochrony  i  przedstawia  raporty.

•  Ma  bezpieczniejsze  procedury  rekrutacyjne,  które  obejmują  ustawowe  kontrole  zdolności  personelu  do  pracy  z  dziećmi  i  zapewnia  

ich  rejestrację.  Zapewnia,  że  wolontariusze  są  odpowiednio  nadzorowani.

Upewnij  się,  że  personel  ma  świadomość  tej  grupy  i  jej  potrzeb,  w  tym  ustalenia  dotyczące  kontaktu.

Rada  Akademii  (Organ  Zarządzający)  zapewnia,  że  szkoła:

•  Posiada  skuteczną  politykę  ochrony  (aktualizowaną  corocznie  i  na  stronie  internetowej)  oraz  politykę  zachowania  pracowników  

i  obie  są  dostarczane  i  przestrzegane  przez  wszystkich  pracowników  w  odpowiednim  czasie.  Do  ich  kształtowania  wykorzystuje  

się  wiedzę  fachową  personelu  szkoły.
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•  Ma  nominowanego  gubernatora  (zwykle  przewodniczącego),  który  współpracuje  z  wyznaczonym  urzędnikiem/LADO  w

wyświetlenia.

zawarte  w  lekcjach.
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•  uznanie,  że  trudne  zachowanie  może  wskazywać  na  nadużycie  •  dawanie  dobrego  przykładu  

poprzez  odpowiednie  postępowanie,  w  tym  w  Internecie.  •  angażowanie  uczniów  w  decyzje,  które  ich  

dotyczą  •  zachęcanie  uczniów  do  pozytywnego,  pełnego  szacunku  i  bezpiecznego  zachowania,  w  tym  

kwestionowania  niewłaściwego,  seksualnego  lub  dyskryminującego  języka  lub  zachowania.

•  zapewnia,  że  wszyscy  pracownicy  czują  się  w  stanie  zgłosić  obawy  dotyczące  złej  lub  niebezpiecznej  praktyki  oraz  że  takie  obawy  

są  traktowane  z  wyczuciem  i  zgodnie  z  procedurami  informowania  o  nieprawidłowościach  •  zapewnia  uczniom  możliwość  

uczenia  się  przez  cały  program  nauczania

zwiększone  ryzyko  nadużyć
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•  współpracuje  z  wyznaczonym  funkcjonariuszem/LADO  w  przypadku  postawienia  zarzutu  członkowi  personelu

•  przydziela  wystarczającą  ilość  czasu,  szkolenia,  wsparcie  i  zasoby,  w  tym  w  razie  potrzeby  ustalenia  dotyczące  pokrycia,  aby  

umożliwić  DSL  i  zastępcy  skuteczne  wykonywanie  ich  ról,  w  tym  ocenę  uczniów  i  frekwencję  w  dyskusjach  na  temat  strategii  

i  innych  niezbędnych  spotkaniach

Aby  spełnić  i  utrzymać  nasze  obowiązki  wobec  uczniów,  musimy  uzgodnić  standardy  dobrej  praktyki

Unikanie  używania  języka  o  charakterze  seksualnym  lub  obraźliwym,  nawet  w  żartach.

•  unikanie  niepotrzebnego  czasu  sam  na  sam  z  uczniami  i  zarządzanie  ryzykiem  w  samotności  lub  pracy  1:1.

personel.

sieci  online

Wytyczne  dotyczące  dobrych  praktyk  i  Kodeks  postępowania  pracowników

•  utrzymanie  odpowiednich  standardów  rozmowy  i  interakcji  z  uczniami  i  pomiędzy  uczniami.

relacje  z  uczniami.

•  radzenie  sobie  z  zauroczeniami  uczniowskimi  w  sposób  otwarty  i  przejrzysty  np.  informowanie  właściwych  kierowników  i  

zarządzanie  sytuacją  w  sposób  wrażliwy  na  uczucia  ucznia.

Usługa  zakazu.

Dyrektor  wykonawczy:

•  proszenie  ucznia  o  zgodę  przed  nawiązaniem  kontaktu  fizycznego,  np.  asystowaniem  przy  ubieraniu  się,

lub  opieka  socjalna  dla  dzieci

•  stosowanie  rozsądnej  siły  tylko  w  ostateczności  i  zgodnie  z  procedurami  szkolnymi

ochrona,  w  tym  dbanie  o  bezpieczeństwo  w  Internecie

•  unikanie  zachowań  lub  języka,  które  mogłyby  być  postrzegane  jako  sprzyjające  uczniom.  •  

unikanie  wszelkich  zachowań,  które  mogłyby  wzbudzić  podejrzenia  o  cokolwiek  innego  niż  profesjonalista

•  Ściśle  współpracuje  z  DSL  i  zapewnia,  że  opisy  stanowisk  odzwierciedlają  rolę.

które  tworzą  kodeks  postępowania  dla  wszystkich  pracowników.  Dobra  praktyka  

obejmuje:  •  traktowanie  wszystkich  uczniów  z  szacunkiem  •  zwracanie  uwagi  na  

zmiany  w  zachowaniu  uczniów  oraz  oznaki  nadużycia  i  zaniedbania

•  jasne  określenie  granic  zawodowych  i  zachowanie  z  innymi  pracownikami  w  obecności  uczniów.  •  świadomość,  że  sytuacja  

osobista,  rodzinna  i  styl  życia  niektórych  uczniów  prowadzą  do

•  unikanie  dzielenia  się  nadmiernymi  danymi  osobowymi  z  uczniami.

wsparcie  fizyczne  podczas  WF  lub  udzielania  pierwszej  pomocy

•  zapewnia,  że  polityka  ochrony  dzieci  i  kodeks  postępowania  są  wdrażane  i  przestrzegane  przez  wszystkich

•  Zapewnia  wprowadzenie  i  szkolenie  wszystkich  pracowników.

•  przestrzeganie  zasad  szkoły  w  zakresie  komunikacji  z  uczniami  i  korzystania  z  mediów  społecznościowych  oraz

•  zapewnia,  że  każdy,  kto  skrzywdził  lub  może  stanowić  zagrożenie  dla  dziecka,  zostanie  skierowany  do  Ujawnienia  i

•  przeczytanie  i  zrozumienie  polityki  szkoły  w  zakresie  ochrony  dzieci  oraz  dokumentów  z  wytycznymi  dotyczącymi  szerszych  kwestii  

związanych  z  ochroną,  na  przykład  nękania,  zachowania,  brakującej  edukacji  i  odpowiedniego  wykorzystania  IT/mediów  
społecznościowych.

•  kierowanie  wszelkich  obaw  dotyczących  bezpieczeństwa  i  dobrostanu  ucznia  do  DSL  lub,  jeśli  to  konieczne,  bezpośrednio  na  policję
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Nadużycie  pozycji  zaufania

Jeśli  to  konieczne,  personel  zapewni,  że  posiada  ubezpieczenie  biznesowe,  upewni  się,  że  uczeń  jest  na  tylnym  siedzeniu  zapięty  

pasami  bezpieczeństwa,  a  inni  pracownicy  i  rodzice  zostali  poinformowani  o  planowanym  czasie  wyjazdu  i  przybycia.

Aby  zapewnić  wszystkim  naszym  podopiecznym  równą  ochronę,  szczególną  uwagę  poświęcimy  dzieciom

•  Młodzi  Opiekunowie

kto  jest:

•  osoby  ubiegające  się  o  

azyl  •  prowadzą  przejściowy  styl  życia  •  

nie  posługują  się  językiem  angielskim  jako  językiem  ojczystym

•  dotknięty  przemocą  domową  •  

dotknięty  nadużywaniem  substancji/używaniem  narkotyków

Wszyscy  nasi  pracownicy  są  świadomi  następujących  wytycznych  dotyczących  bezpieczniejszej  pracy  w  edukacji  2019

•  dotknięte  złym  rodzicielstwem

Dzieci,  które  mogą  być  szczególnie  wrażliwe

•  Children  Missing  Education  CME  i  dzieci  zaginione  w  szkole.

•  dzieci  pod  opieką  prywatną

Przewóz  studentów  •  Ogólnie  

rzecz  biorąc,  pracownicy  nie  będą  przewozić  studentów  własnymi  pojazdami,  zgodnie  z  polityką  prowadzenia  pojazdów  BKCAT.

Niektóre  dzieci  mogą  być  bardziej  narażone  na  nadużycia.  Ważne  jest,  aby  zrozumieć,  że  ten  wzrost  ryzyka  wynika  w  większym  

stopniu  z  postaw  i  założeń  społecznych  oraz  procedur  ochrony  dzieci,  które  nie  uwzględniają  zróżnicowanych  okoliczności  dzieci,  

niż  z  osobowości,  upośledzenia  lub  okoliczności  danego  dziecka.  Do  wzrostu  ryzyka  może  przyczyniać  się  wiele  czynników,  w  tym  

uprzedzenia  i  dyskryminacja,  izolacja,  wykluczenie  społeczne,  problemy  z  komunikacją  i  niechęć  niektórych  dorosłych  do  

zaakceptowania  możliwości  wystąpienia  nadużyć.

•  LGBT  (lesbijka  wesoły  biseksualna  trans)

•  mieszkanie  poza  domem

•  podatne  na  nękanie  lub  angażowanie  się  w  nękanie,  w  tym  cyber,  homofobię,  rasizm  itp.  •  zaginięcie  z  domu  lub  opieki
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Wszyscy  pracownicy  szkoły  mają  świadomość,  że  niewłaściwe  zachowanie  wobec  uczniów  jest  niedopuszczalne  i  że  ich  zachowanie  

wobec  uczniów  musi  być  bez  zarzutu.  W  przypadku  nieprzestrzegania  standardów  zawodowych  można  podjąć  działania  dyscyplinarne.

•  Dzieci,  które  potrzebują  pracownika  socjalnego

•  zagrożone  chorobą  sfabrykowaną  lub  wywołaną

(BKCAT  wypracował  własny  kodeks  postępowania  kadry  i  gubernatora,  który  odzwierciedla  wartości  i  etos  szkoły  –  dodatkowo  

korzystanie  z  mediów  społecznościowych,  postawa  zaufania  i  polityka  radzenia  sobie  z  zauroczeniem)

Ponadto  personel  powinien  rozumieć,  że  zgodnie  z  Ustawą  o  przestępstwach  seksualnych  z  2003  r.  przestępstwem  jest  

nawiązywanie  stosunków  seksualnych  przez  osobę  w  wieku  powyżej  18  lat  z  osobą  poniżej  18  roku  życia,  gdy  osoba  ta  jest  w  pozycji  

zaufania ,  nawet  jeśli  związek  jest  zgodny.  Oznacza  to,  że  jakakolwiek  aktywność  seksualna  pomiędzy  członkiem  personelu  szkoły  a  

uczniem  poniżej  18  roku  życia  może  stanowić  przestępstwo,  nawet  jeśli  ten  uczeń  przekroczył  wiek  przyzwolenia.

•  Dzieci  pod  opieką /  te,  które  niedawno  wróciły  do  rodziny  z  opieki

•  dotknięte  problemami  zdrowia  psychicznego,  w  tym  samookaleczeniami  i  zaburzeniami  odżywiania.

•  zagrożone  przemocą  gangów  i  młodzieży.

https://www.saferecruitmentconsortium.org/

•  niepełnosprawni  lub  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  (SEND)

Machine Translated by Google

https://www.saferrecruitmentconsortium.org/


•  zaangażowany  bezpośrednio  lub  pośrednio  w  wykorzystywanie  seksualne  dzieci  CSE,  CCE  lub  handel  ludźmi

W  przeciętnej  klasie  5  uczniów  będzie  cierpieć  na  diagnozowalny  stan  zdrowia  psychicznego.  Wszyscy  pracownicy  są  świadomi,  że  problemy  

ze  zdrowiem  psychicznym  mogą  w  niektórych  przypadkach  wskazywać,  że  dziecko  cierpi  lub  jest  maltretowane.  Tylko  odpowiednio  przeszkoleni  

specjaliści  mogą  diagnozować  problemy  ze  zdrowiem  psychicznym,  ale  personel  w  szkole  jest  dobrze  przygotowany  do  identyfikowania  

zachowań,  które  mogą  sugerować  problem.

lub  seksualności

http://wakefield.mylocaloffer.org/Home

Zdrowie  emocjonalne  i  dobre  samopoczucie

•  Leki  i  wszelkie  skutki  uboczne

•  Co  robić  i  z  kim  się  skontaktować  w  nagłych  wypadkach  •  Rola,  jaką  

może  odegrać  szkoła

•  podatny  na  ekstremizm  lub  radykalizację.

W  naszej  szkole  staramy  się  promować  pozytywne  zdrowie  psychiczne  dla  każdego  członka  naszego  personelu  i  grona  uczniów,  a  także  

reagować  na  zły  stan  zdrowia  psychicznego.  Zapewnimy  wsparcie  emocjonalne  zwłaszcza  w  stresujących  chwilach,  np.  egzaminach.

Wiemy,  że  dzieci  niepełnosprawne  są  3-4  razy  bardziej  narażone  na  nadużycia  niż  dzieci  pełnosprawne  i  mogą  być  nieproporcjonalnie  dotknięte  

przez  zastraszanie.  Nasi  pracownicy  są  na  to  wyczuleni  i  nie  ignorują  znaków  i  wskaźników  ani  nie  lekceważą  ich  jako  „części  niepełnosprawności”.  

Zapewniony  zostanie  dodatkowy  czas  i  środki  komunikacji,  aby  umożliwić  dzieciom  skuteczną  komunikację  z  personelem,  a  dodatkowe  środki  

zostaną  uwzględnione  w  przypadku  stosowania  przymusu.  https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-disabled-children-

practice-guidance

Jeśli  wymagane  są  indywidualne  plany  opieki,  należy  je  sporządzić  z  udziałem  ucznia,  rodziców  i  odpowiednich  pracowników  służby  zdrowia.  

Może  to  obejmować:

•  Szczegóły  dotyczące  stanu  ucznia

•  życie  w  chaotycznej  i  nieprzyjaznej  sytuacji  domowej  •  narażone  na  

dyskryminację  i  maltretowanie  ze  względu  na  rasę,  pochodzenie  etniczne,  religię,  niepełnosprawność

Sposób,  w  jaki  Wakefield  obsługuje  uczniów  SEND,  opisano  poniżej.

•  Specjalne  wymagania  i  środki  ostrożności

•  na  ryzyko  przemocy/nadużyć  ze  względu  na  honor  (HBV/A),  w  tym;  okaleczanie  żeńskich  narządów  płciowych  (FGM),  przymusowe  małżeństwo  

i  prasowanie  piersi.

Jeśli  personel  ma  obawy  dotyczące  zdrowia  psychicznego  ucznia,  porozmawia  z  odpowiednim  personelem  w  szkole,  w  tym,  jeśli  to  konieczne,  z  

DSL.  Jeśli  uczeń  zgłasza  się  w  nagłym  wypadku  medycznym,  to  jest  to  natychmiast  podejmowane.  Tam,  gdzie  konieczne  jest  skierowanie  do  

CAMHS,  kieruje  nim  Zespół  Duszpasterski.

Możliwe  sygnały  ostrzegawcze  problemów  ze  zdrowiem  psychicznym  mogą  obejmować:

WYŚLIJ  Uczniowie

Ta  lista  zawiera  przykłady  dodatkowych  wrażliwych  grup  i  nie  jest  wyczerpująca.

Naszymi  opiekunami  zdrowia  psychicznego  są  Thomas  Laurie  i  Richard  Senior

Rozumiemy  wpływ,  jaki  globalna  pandemia  koronawirusa  będzie  miała  na  naszych  pracowników  i  studentów.
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Zdrowie  psychiczne  to  stan  dobrego  samopoczucia,  w  którym  każda  osoba  realizuje  swój  własny  potencjał,  może  radzić  sobie  z  normalnymi  

stresami  życiowymi,  może  pracować  produktywnie  i  owocnie  oraz  jest  w  stanie  wnieść  wkład  w  swoją  społeczność.  (Światowa  Organizacja  

Zdrowia)

•  podatny  na  nadużycia  wiary
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•  Nadużywanie  narkotyków  lub  alkoholu

uznając  znaczenie  zdrowia  emocjonalnego  i  dobrego  samopoczucia  dla  wszystkich  naszych  uczniów  i  wspieramy  to  poprzez  opiekę  

duszpasterską,  skierowania  do  Catholic  Care,  Future  in  Mind,  Collins-Donnelley  Consultancy,  lekcje  PSHE  w  szkole.

•  Zmiany  w  nawykach  żywieniowych  lub  spania  •  

Zwiększona  izolacja  od  przyjaciół  lub  rodziny,  wycofanie  społeczne

•  Wzrost  spóźnień  lub  nieobecności

Rozumiemy,  że  słuchanie  i  empatyczne  podejście  jest  ważne  podczas  rozmowy  z  uczniami  o  ich  problemach  ze  zdrowiem  psychicznym;  

wszyscy  pracownicy  przeszli  szkolenie  7  nawyków  skutecznego  działania.  Czasami  może  to  być  to,  czego  początkowo  potrzebuje  uczeń,  

a  nie  porady  lub  wskazówki.  Jeśli  istnieją  jakiekolwiek  obawy  dotyczące  bezpieczeństwa,  odbędzie  się  dyskusja  z  DSL.

•  https://youngminds.org.uk/youngminds-professionals  •  https://

www.selfharm.co.uk  •  https://www.beateatingdisorders.org.uk/types/do-i-

have-an-eating  -zaburzenie  •  https://www.gov.uk/government/publications/mental-health-and-behaviour-in-

schools-2

•  https://www.gov.uk/childcare-parenting/mental-health-of-children-and-young-people

•  Zmiany  w  aktywności  i  nastroju  •  Obniżenie  

osiągnięć  w  nauce

•  https://www.nspcc.co.uk

•  Spóźnienia  lub  nieobecności  w  szkole

Zachęcamy  uczniów  do  korzystania  z  lokalnego  wsparcia  za  pośrednictwem  strony  internetowej  WF-I-Can:  https://wf-i-can.co.uk

Oprócz  uwzględnienia  w  naszym  programie  nauczania:

•  Fizyczne  oznaki  obrażeń,  które  powtarzają  się  lub  wydają  się  nieprzypadkowe

•  Powtarzający  się  ból  fizyczny  lub  nudności  bez  wyraźnej  przyczyny

•  Promowanie  i  wspieranie  zdrowia  psychicznego  i  dobrego  samopoczucia  w  szkołach  (www.gov.uk)

https://papyrus-uk.org/wp-content/uploads/2018/10/400734-Schools-guide-PAPYRUS.pdf

Wszystkim  naszym  pracownikom  wydaliśmy  „Wspieranie  młodej  osoby  z  myślami  samobójczymi”  Wakefield  Public  Health.  Daje  to  

personelowi  praktyczne  wskazówki,  jak  rozmawiać  z  młodymi  ludźmi  o  samobójstwie.
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•  Wyrażanie  poczucia  porażki,  bezużyteczności  lub  utraty  nadziei

Mamy  do  dyspozycji:  Framework  Wakefield  Resilience  do  budowania  odporności  naszych  uczniów.  https://

www.riskandresilience.org.uk/

Samobójstwo

•  Pomijanie  WF  lub  potajemne  przebieranie  się

•  Zmiany  w  ubiorze  –  np.  długie  rękawy  przy  ciepłej  pogodzie  •  Zachowanie  
skryte

Oprócz  włączenia  tego  do  naszego  programu  nauczania  poprzez  na  przykład:  Oświadczenia/cnoty  do  życia,  czas  w  kręgu,  chrześcijańską  

medytację,  codzienne  1K,  śpiew,  pola  „Czas  na  rozmowę”,  cyfrowy  formularz  kontaktowy  dla  uczniów  i  RE.

•  https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/resources

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  samobójstwo  jest  jednym  z  największych  zabójców  dzieci  i  młodzieży  w  Wielkiej  Brytanii.  Pracujemy  nad  

opracowaniem  ogólnokrajowego  dokumentu  „Budowanie  bezpiecznej  szkoły/uczelni  o  samobójstwie”  autorstwa  Papyrus;  doradztwo  w  

zakresie  polityki,  prewencji,  postwencji  itp.

Robimy  to  poprzez;

•  Mówienie  lub  żartowanie  o  samookaleczeniu  lub  samobójstwie
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Dodatkowe  informacje  można  znaleźć  w  naszej  Polityce  dotyczącej  żałoby,  którą  można  znaleźć  na  naszej  stronie  internetowej.

0the%20police%20guidance%20dla%20szkol%20and%20colleges.pdf

Samarytanie  krok  po  kroku  w  odpowiedzi  na  samobójstwo;  https://

www.samaritans.org/how-we-can-help/schools/step-step/step-step-resources/

Kiedy  zgłosić  się  na  policję?

Następujące  wytyczne  będą  przestrzegane;

Przemoc  seksualna  i  molestowanie  seksualne  mogą  mieć  miejsce  między  dwojgiem  dzieci  w  każdym  wieku  i  płci,  od  etapu  

podstawowego  do  średniego  i  do  szkół  wyższych.  Może  wystąpić  przez  grupę  dzieci,  które  dopuszczają  się  napaści  lub  molestowania  

seksualnego  jednego  dziecka  lub  grupy  dzieci.  Przemoc  seksualna  i  molestowanie  seksualne  istnieją  w  kontinuum  i  mogą  się  

nakładać;  mogą  wystąpić  online  i  twarzą  w  twarz  (zarówno  fizycznie,  jak  i  werbalnie)  i  nigdy  nie  są  akceptowane.

Podobnie  jak  w  przypadku  wszystkich  kwestii  związanych  z  ochroną,  nasi  pracownicy  uznają,  że  „może  się  to  wydarzyć  tutaj”  i  będą  

wyczuleni  na  oznaki  i  oznaki,  że  uczeń  może  cierpieć.

Strategia  zapobiegania  samobójstwom  Wakefield  

http://www.wakefield.gov.uk/Documents/health-care-advice/public-health/suicide-prevention  strategy.pdf

Istnieje  wiele  niepokojących  kwestii,  które  dotykają  obecnie  dzieci  i  nie  wszystkie  można  tutaj  wymienić.  Lista  wytycznych  (w  tym  dzieci  

i  system  sądowniczy  oraz  dzieci  z  rodziną  w  więzieniu)  znajduje  się  w  załączniku  A  w  dokumencie  Zapewnienie  dzieciom  

bezpieczeństwa  w  edukacji.  Problemy  są  często  złożone  i  nakładają  się  na  siebie.  Aby  uzyskać  lokalne  zasoby  dotyczące  szerokiego  

zakresu  tematów  związanych  z  ochroną  https://www.wakefieldscp.org.uk/education/

Dziecko  znęcane  nad  dzieckiem  zawsze  będzie  traktowane  poważnie  i  szybko,  zgodnie  z  odpowiednią  polityką,  np.  zabezpieczeniem,  

zachowaniem,  zastraszaniem  i  oceną  ryzyka  ukończoną  zgodnie  z  wymaganiami.  Uczniowie  będą  zachęcani  do  swobodnego  

zgłaszania  wszelkich  wątpliwości.

Nie  zostanie  odrzucone  jako  „przekomarzanie  się”  lub  „część  dorastania”.  Zagadnienia  te  będą  częścią  lekcji  i  dyskusji  PSHE.  Ofiary  

będą  wspierane  przez  system  duszpasterski  szkoły.

http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/public-health/mental-health-wellbeing/childrens  mental-health

Będziemy  konsekwentnie  postępować  zgodnie  z  naszymi  procedurami  i  konsultować  się  z  innymi  agencjami,  jeśli  pojawią  się  

jakiekolwiek  obawy  dotyczące  któregokolwiek  z  naszych  uczniów.

Przemoc  seksualna  i  molestowanie

Zarządzanie  nagłą  śmiercią  w  społeczności  szkolnej;  Odbudowa  życia  razem  (lgfl.org.uk)

Bezpieczeństwo  w  sieci  jest  wyjątkowo  ważne  i  nadal  będzie  traktowane  jako  kwestia  priorytetowa,  ponieważ  często  jest  to  sposób  

ułatwiania  takich  spraw,  jak  CCE,  CSE,  radykalizacja,  zastraszanie  itp.  Stosuje  się  odpowiednie  filtry  i  monitorowanie,  a  także  edukację  

personelu  i  uczniów.  Zobacz  późniejszą  sekcję.

Peer  on  Peer/Child  on  Child  Abuse  –  dzielenie  się  nagimi  i  półnagimi  aktami/przemocą/rasizmem/napaściami  seksualnymi/fizyczną  

napaścią/napaścią  lub  inicjowaniem
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Jeśli  zdarzy  się  poważny  incydent  z  udziałem  jednego  z  naszych  uczniów,  niezwłocznie  poinformujemy  o  tym  władze  lokalne,  

kontaktując  się  z  Opieką  Socjalną/MASH.

https://www.npcc.police.uk/documents/Children%20and%20Young%20people/When%20to%20call%2

Przemoc  seksualna  i  molestowanie  seksualne  (SVSH)  i  inne  prądy
Zagadnienia

Machine Translated by Google

https://www.npcc.police.uk/documents/Children%20and%20Young%20people/When%20to%20call%20the%20police%20guidance%20for%20schools%20and%20colleges.pdf
https://www.samaritans.org/how-we-can-help/schools/step-step/step-step-resources/
http://www.wakefield.gov.uk/Documents/health-care-advice/public-health/suicide-prevention-strategy.pdf
http://www.wakefield.gov.uk/Documents/health-care-advice/public-health/suicide-prevention-strategy.pdf
https://www.wakefieldscp.org.uk/education/
http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/public-health/mental-health-wellbeing/childrens-mental-health
http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/public-health/mental-health-wellbeing/childrens-mental-health
https://bereavement.lgfl.org.uk/default.html
https://www.npcc.police.uk/documents/Children%20and%20Young%20people/When%20to%20call%20the%20police%20guidance%20for%20schools%20and%20colleges.pdf


niepełnosprawność  dziecka  bez  dalszych  badań;

są  bardzo  jasne,  nie  jest  nieuniknioną  częścią  dorastania;

oraz  część  5  dokumentu  Zapewnienie  dzieciom  bezpieczeństwa  w  edukacji.

up”,  „tylko  się  pośmiać”  lub  „chłopcy  to  chłopcy”;

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  i  niepełnosprawnością  (SEND)  są  trzykrotnie  bardziej  narażone  na  

wykorzystywanie  niż  ich  rówieśnicy.  Dodatkowe  bariery  mogą  czasami  istnieć  przy  rozpoznawaniu  nadużyć  u  dzieci  SEND.  Mogą  to  być:

będziemy;

Będziemy  postępować  zgodnie  z  przedstawionymi  wytycznymi  dotyczącymi  wszelkich  przypadków  przemocy  seksualnej  i  molestowania  między  uczniami.

Molestowanie  seksualne  to  niepożądane  zachowanie  o  charakterze  seksualnym,  które  może  obejmować  lubieżne  komentarze/żarty  o  

charakterze  seksualnym,  zachowanie  fizyczne,  np.  pokazywanie  zdjęć  o  charakterze  seksualnym,  celowe  dotykanie/ocieranie  się  o  kogoś,  

molestowanie  seksualne  w  Internecie,  podrywanie  spódniczki.

Zgoda  dotyczy  wolności  i  możliwości  wyboru.  Zgodę  można  wycofać  w  dowolnym  momencie.

Dzieci  będące  lesbijkami,  gejami,  bi  lub  trans  (LGBT)  mogą  być  celem  ich  rówieśników.  W  niektórych  przypadkach  dziecko  postrzegane  przez  

rówieśników  jako  LGBT  (bez  względu  na  to,  czy  jest,  czy  nie)  może  być  tak  samo  bezbronne  jak  dzieci  identyfikujące  się  jako  LGBT.

jako  zastraszanie  i  nękanie,  bez  zewnętrznych  oznak;  oraz

Zwrócimy  się  o  poradę  do  innych  agencji,  takich  jak  policja  lub  opieka  społeczna,  jeśli  sprawa  wykracza  poza  wczesną  pomoc  lub  wewnętrzne  

zarządzanie.

•  upewnij  się,  że  jest  to  rozwiązane  przez  nasz  sekwencyjny  program  RSHE.

Zajęcie  się  niewłaściwym  zachowaniem  (nawet  jeśli  wydaje  się  ono  stosunkowo  nieszkodliwe)  może  być  ważną  interwencją,  która  pomaga  

zapobiegać  problematycznym,  obraźliwym  i/lub  agresywnym  zachowaniom  w  przyszłości.  Dziewczęta  są  szczególnie  podatne  na  tego  rodzaju  

nadużycia.

Dlatego  wszelkie  zgłoszenia  nadużyć  dotyczących  dzieci  z  SEND  będą  wiązać  się  z  kontaktem  z  Wyznaczonym

Centrum  skierowania  do  napaści  na  tle  seksualnym  SARC:  https://www.hazlehurstcentre.org/

Ofiary  nigdy  nie  będą  obwiniane  ani  nie  będą  się  wstydzić  za  ujawnienie  się.  Zapewnimy  wsparcie  zarówno  domniemanemu  sprawcy,  jak  i  

domniemanej  ofierze  w  trakcie  całego  procesu.  Wsparcie  może  przebiegać  wraz  z  wszelkimi  sankcjami  dla  sprawcy,  ponieważ  zdajemy  sobie  

sprawę,  że  sprawcy  mogą  być  sami  ofiarami.

•  nie  tolerować  ani  nie  lekceważyć  przemocy  seksualnej  lub  molestowania  seksualnego  jako  „przekomarzania  się”,  „części  dorastania

•  możliwość,  że  dzieci  z  SEND  mogą  być  nieproporcjonalnie  dotknięte  takimi  zachowaniami,  jak:

•  przyjąć  nastawienie  „tu  może  się  zdarzyć”  i  nigdy  nie  tolerować  ani  nie  normalizować  tego  zachowania  oraz

•  założenia,  do  których  odnoszą  się  wskaźniki  możliwego  nadużycia,  takie  jak  zachowanie,  nastrój  i  urazy

https://www.gov.uk/government/publications/przemoc-seksualna-i-napastowanie-seksualne-pomiędzy  dziećmi-w-szkołach-i-

uczelniach

Kierownik  ochrony  (lub  zastępca)  i  SENCO

Przemoc  seksualna  obejmuje  gwałt,  napaść  przez  penetrację  i  napaść  na  tle  seksualnym.

•  upewnić  się,  że  wszystkie  incydenty  są  rejestrowane  i  szybko  rozwiązywane.
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•  zachowania  prowokacyjne  (potencjalnie  przestępcze),  takie  jak  chwytanie  za  pośladki,  piersi  i  genitalia  oraz  strzepywanie  staników/

sciąganie  spodni  i  podnoszenie  spódnic.  •  rozumieć,  że  wszystko  to  może  być  spowodowane  szerszymi  czynnikami  społecznymi  

wykraczającymi  poza  szkołę  i  uczelnię,  takimi  jak  codzienne  seksistowskie  stereotypy  i  codzienny  seksistowski  język.

•  bariery  komunikacyjne  i  trudności  w  pokonywaniu  tych  barier.

Zachęcamy  uczniów  do  zgłaszania  wszelkich  wątpliwości,  korzystając  z  pól  „Czas  na  rozmowę”,  cyfrowego  formularza  skierowania  ucznia,  

rozmawiając  z  zaufaną  osobą  dorosłą  w  szkole  lub  kontaktując  się  z  infolinią  NSPCC  dotyczącą  zgłaszania  nadużyć  w  edukacji  pod  numerem  

0800  136  663.  Będziemy  rejestrować  na  CPOMS.

Machine Translated by Google

https://www.gov.uk/government/publications/sexual-violence-and-sexual-harassment-between-children-in-schools-and-colleges
https://www.gov.uk/government/publications/sexual-violence-and-sexual-harassment-between-children-in-schools-and-colleges


Ta  rada  nie  dotyczy  dorosłych  udostępniających  nagość  lub  półnagie  osoby  poniżej  18  roku  życia.  Jest  to  forma  wykorzystywania  

seksualnego  dzieci  i  musi  być  pilnie  skierowana  na  policję.  Nie  dotyczy  również  dzieci  udostępniających  pornografię  dla  dorosłych,  która  

w  zależności  od  jej  charakteru  i  innych  okoliczności  może  być  uwzględniona  w  polityce  dotyczącej  zachowania  szkoły.

Zaangażowane  dzieci  zostaną  porozmawiane

Upskirting  to  termin  używany  do  opisania  aktu  robienia  agresywnych  seksualnych  zdjęć  pod  ubraniem  osoby  bez  jej  zgody/wiedzy  z  

zamiarem  oglądania  w  celu  uzyskania  satysfakcji  seksualnej  lub  spowodowania  upokorzenia,  cierpienia  lub  niepokoju  ofiary.  To  

przestępstwo.  We  wszystkich  takich  przypadkach  w  szkole  zasięgniemy  porady  policji.

W  przypadku  postawienia  zarzutu:

Incydent  zostanie  niezwłocznie  skierowany  do  DSL

Szkodliwe  zachowania  seksualne  (HSB)  to  niewłaściwe  rozwojowo  zachowania  seksualne,  które  przejawiają  dzieci  i  młodzież  i  które  mogą  

być  szkodliwe  lub  obraźliwe  (za:  Hackett,  2014).  Może  być  również  określane  jako  zachowanie  szkodliwe  seksualnie  lub  zachowanie  o  

charakterze  seksualnym.

HSB  obejmuje  szereg  zachowań,  które  można  przejawiać  wobec  młodszych  dzieci,  rówieśników,  starszych  dzieci  lub  dorosłych.  Szkodzi  

dzieciom  i  młodzieży,  które  ją  przejawiają,  a  także  ludziom,  do  których  jest  kierowana.

Udostępnianie  nagich  i  półnagich  zdjęć  (wcześniej  znanych  jako  seksting/zdjęcia  seksualne  tworzone  przez  młodzież)
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•  Usuń  nagie  zdjęcie  udostępnione  online  |  Linia  dziecięca

DSL  odnotuje  fakty  dotyczące  CPOMS  i  będzie  postępować  zgodnie  z  lokalnymi  procedurami  raportowania.  Przez  cały  czas  zespół  

duszpasterski  i  opiekuńczy  będzie  wspierał  wszystkie  zaangażowane  strony.

Dzieci  ze  szkodliwym  zachowaniem  seksualnym  HSB

upskirting

Wskazówki  dla  szkół  dotyczące  przeszukiwania  i  konfiskaty:  https://www.gov.uk/

government/publications/searching-screening-and-confiscation

Badania  sugerują,  że  do  40  procent  wykorzystywania  seksualnego  dzieci  jest  popełniane  przez  osoby  poniżej  18  roku  życia.

Szkoła  zastosuje  się  do  poniższych  wskazówek,  aby  zdefiniować,  ocenić  i  zareagować  na  każdy  incydent;  a  personel  będzie  unikać  

przeglądania,  zapisywania  lub  przesyłania  jakichkolwiek  obrazów  lub  filmów.  W  razie  potrzeby  zaangażowane  będą  takie  agencje  jak  

policja  i  opieka  społeczna.

Rodzice  zostaną  poinformowani,  aby  wspierać  dziecko  (chyba  że  naraża  to  dziecko  na  ryzyko)

edukacja-ustawienia-praca-z-dziećmi-i-młodzieżą

•  https://www.gov.uk/government/publications/sharing-nudes-and-semi-nudes-advice-for

W  razie  potrzeby  skierowanie  do  innych  agencji.

Zarządzanie  dziećmi  i  młodzieżą  o  zachowaniach  szkodliwych  seksualnie  jest  złożone  i  szkoła  będzie  współpracować  z  innymi  agencjami  w  

celu  oceny  ryzyka  i  utrzymania  bezpieczeństwa  całej  społeczności  szkolnej.  Młodzi  ludzie,  którzy  przejawiają  takie  zachowanie,  mogą  sami  

być  ofiarami  nadużyć,  a  także

Jest  to  zdefiniowane  jako  wysyłanie  lub  publikowanie  nagich  lub  półnagich  zdjęć,  filmów  lub  transmisji  na  żywo  online  przez  młodych  ludzi  

w  wieku  poniżej  18  lat.  Może  to  odbywać  się  za  pośrednictwem  mediów  społecznościowych,  platform  gier,  aplikacji  do  czatu  lub  forów.  

Może  to  również  obejmować  udostępnianie  między  urządzeniami  za  pośrednictwem  usług  takich  jak  AirDrop  firmy  Apple,  który  działa  w  

trybie  offline.  Alternatywne  terminy  używane  przez  dzieci  i  młodzież  mogą  obejmować  „zdjęcia  z  kutasem”  lub  „zdjęcia”.  Motywacje  do  

robienia  i  udostępniania  nagich  i  półnagich  zdjęć,  filmów  i  transmisji  na  żywo  nie  zawsze  są  motywowane  seksualnie  lub  kryminalnie.

Zespół  DSL  przeprowadzi  wstępne  spotkanie  przeglądowe

Machine Translated by Google

https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/remove-nude-image-shared-online/
https://www.gov.uk/government/publications/searching-screening-and-confiscation


Opieka  społeczna

Jest  bardzo  poważnym  problemem,  który  może  powodować  znaczny  niepokój  i  stres.  Na  najpoważniejszym  poziomie  znęcanie  się  może  

mieć  katastrofalny  wpływ  na  samopoczucie  dziecka  i  w  bardzo  rzadkich  przypadkach  było  cechą  samobójstwa  niektórych  młodych  ludzi.

Czekamy  na  ustalenia  Wakefielda  w  sprawie  skierowania  do  panelu  HSB,  ale  po  opublikowaniu  tego  dokonamy.  Wsparcie  oferowane  przez  

ten  panel  będzie  w  razie  potrzeby  dostępne  za  pośrednictwem  MASH.  Zapewni  to  skoordynowaną  reakcję  zarówno  sprawcy,  jak  i  ofiary.

Incydenty  nękania,  w  tym  zachowania  dyskryminujące  i  krzywdzące,  np.  nękanie  na  tle  rasowym,  niepełnosprawności  i  homofobii  oraz  

używanie  obraźliwego  języka,  będą  rejestrowane  i  analizowane.

Odwiedź  naszą  stronę  internetową,  aby  zapoznać  się  z  naszą  Polityką  Zachowania  i  Dokumentem  Przyjaznym  Dzieciom.

Ochrona  kontekstowa/dodatkowe  nadużycia  rodzinne

Członkowie  panelu  obejmują;

Zastraszanie

Aby  uzyskać  informacje  na  temat  zastraszania  seksualnego  i  seksistowskiego:  Zastraszanie  seksualne  i  seksistowskie  (www.anti-bullyingalliance.org.uk)

Wszystkie  przypadki  nękania,  w  tym  nękania  w  sieci,  nękania  na  tle  seksualnym  i  nękania  opartego  na  uprzedzeniach,  będą  rejestrowane  

i  zgłaszane  oraz  będą  zarządzane  poprzez  nasze  procedury  dotyczące  zachowania  i  zwalczania  nękania.

Procedury  ochrony  dzieci  będą  przestrzegane  zarówno  w  stosunku  do  ofiary,  jak  i  sprawcy.  Personel,  który  jest  zaniepokojony  zachowaniem  

seksualnym  ucznia,  powinien  jak  najszybciej  skontaktować  się  z  DSL.  Podczas  dokonywania  oceny  weźmiemy  pod  uwagę  narzędzie  Brook  

Traffic  Light.

Jest  zwykle  definiowany  jako  zachowanie,  które  jest:

Wszyscy  uczniowie  i  rodzice  mają  dostęp  do  informacji  o  przystąpieniu  do  szkoły,  a  temat  bullyingu  jest  poruszany  w  regularnych  odstępach  

czasu  w  edukacji  PSHE.  Jeśli  nękanie  jest  szczególnie  poważne  lub  procedury  zwalczania  nękania  zostaną  uznane  za  nieskuteczne,  dyrektor  

i  DSL  rozważą  wdrożenie  procedur  ochrony  dzieci.

Kryminalistyczne  CAMHS

orientacja

Ochrona  kontekstowa/dodatkowe  przemoc  w  rodzinie  to  podejście  do  zrozumienia  i  reagowania  na  doświadczenia  młodych  ludzi  w  zakresie  

znacznej  krzywdy  poza  ich  rodzinami.  Uznaje,  że  różne  relacje,  jakie  młodzi  ludzie  tworzą  w  swoich  dzielnicach,  szkołach  i  Internecie,  mogą  

przejawiać  się  przemocą  i  nadużyciami.  Rodzice  i  opiekunowie  mają  niewielki  wpływ  na  te  konteksty,  a  doświadczenia  młodych  ludzi  

związane  z  wykorzystywaniem  pozarodzinnym  mogą  podkopać  relacje  rodzic-dziecko.  Nadużycie  w  rodzinie  rozszerza  zatem  cele  systemów  

ochrony  dzieci,  uznając,  że  młodzi  ludzie  są  narażeni  na

Oceniamy  szkołę  pod  kątem  zestawu  narzędzi  Poza  skierowaniami  –  szkoły  (csnetwork.org.uk)

https://www.southwestyorkshire.nhs.uk/services/forensic-child-and-adolescent-mental-health  services-camhs /

https://www.gov.uk/government/publications/preventing-and-tackling-bullying

https://www.childnet.com/resources/cyberbullying-guidance-for-schools
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Policja

•  często  skierowane  do  określonych  grup,  na  przykład  ze  względu  na  rasę,  religię,  płeć  lub  orientację  seksualną

•  powtarzane
•  mające  na  celu  zranienie  kogoś  fizycznie  lub  emocjonalnie
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http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/
https://www.southwestyorkshire.nhs.uk/services/forensic-child-and-adolescent-mental-health-services-camhs/
https://www.southwestyorkshire.nhs.uk/services/forensic-child-and-adolescent-mental-health-services-camhs/
https://www.gov.uk/government/publications/preventing-and-tackling-bullying
https://www.childnet.com/resources/cyberbullying-guidance-for-schools


Incydenty  związane  z  uprzedzeniami

Wykorzystywanie  seksualne  dzieci  CSE

Sieć  ochrony  kontekstowej:  https://contextualsafeguarding.org.uk/

Jeśli  to  możliwe,  zbierzemy  więcej  niż  jeden  alarmowy  numer  kontaktowy  dla  każdego  ucznia.

Poinformujemy  lokalne  władze  o  każdym  dziecku  usuniętym  z  naszego  rejestru  przyjęć.  Poinformujemy  władze  lokalne  o  każdym  

uczniu,  który  nie  uczęszcza  na  zajęcia  przez  nieprzerwany  okres  zgodnie  z  lokalnymi  procedurami  Wakefield.  Missing  Officer  –  

szczegóły  w  załączniku.

Przestępstw  z  nienawiści

Nieupoważnione  nieobecności  będą  monitorowane  i  monitorowane  zgodnie  z  procedurami,  zwłaszcza  w  przypadku  wielokrotnego  

zaginięcia  dzieci.  Wszyscy  pracownicy  będą  świadomi  oznak  ryzyka  i  indywidualnych  czynników  wyzwalających,  w  tym  podróżowania  

do  stref  konfliktu,  okaleczania  żeńskich  narządów  płciowych  i  przymusowego  małżeństwa.

Aby  uzyskać  dodatkowe  wsparcie  i  informacje,  można  skontaktować  się  z  zespołem  policji.  (szczegóły  w  załączniku)  Uwaga:  nie  

zastępują  one  zwykłych  procedur  sprawozdawczych.

https://www.gov.uk/government/publications/child-sexual-exploitation-definition-and-guide-dla  praktyków

nadużycia  w  różnych  kontekstach  społecznych.  Na  przykład  bezpieczeństwo  w  Internecie,  używanie  narkotyków,  CCE,  CSE,  problemy  ze  zdrowiem  psychicznym.

Wszyscy  uczniowie  zostaną  umieszczeni  i  usunięci  z  list  przyjęć  i  obecności  zgodnie  z  wymogami  prawa.
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Katolicka  Szkoła  Podstawowa  św.  W  razie  potrzeby  poprosimy  o  poradę  inne  agencje.

CSE  to  forma  wykorzystywania  seksualnego.  Występuje,  gdy  jednostka  lub  grupa  wykorzystuje  brak  równowagi  sił,  aby  zmusić,  

manipulować  lub  oszukiwać  dziecko  (mężczyznę  lub  kobietę)  do  aktywności  seksualnej  (a)  w  zamian  za  coś,  czego  ofiara  chce  lub  

potrzebuje,  i/lub  (b)  korzyść  majątkową  lub  podwyższony  status  sprawcy  facylitatora.  Ofiara  mogła  być  wykorzystywana  seksualnie,  

nawet  jeśli  aktywność  seksualna  wydaje  się  dobrowolna.  CSE  nie  zawsze  wiąże  się  z  kontaktem  fizycznym;  może  to  nastąpić  dzięki  

wykorzystaniu  technologii.  CSE  może  dotknąć  osoby  w  wieku  16  i  17  lat,  które  mogą  legalnie  wyrazić  zgodę  na  seks.  Obejmuje  

kontaktową  i  bezkontaktową  aktywność  seksualną,  np.  kopiowanie  zdjęć  i  publikowanie  w  mediach  społecznościowych.

CME  definiuje  się  jako  dzieci  w  wieku  obowiązku  szkolnego,  które  nie  są  zarejestrowanymi  uczniami  w  szkole  i  nie  otrzymują  

odpowiedniego  wykształcenia  poza  szkołą,  np.  kształcenie  w  domu.  Jednak  na  każdym  etapie  każde  zniknięcie  dziecka  ze  szkoły,  w  

tym  w  ciągu  dnia  szkolnego,  jest  potencjalnym  wskaźnikiem  nadużyć  i  zaniedbań,  w  tym  wykorzystywania,  problemów  ze  zdrowiem  

psychicznym,  ryzyka  przymusowego  małżeństwa  itp.

Dzieci  Brakujące  Wykształcenie  CME

Jest  to  poważne  przestępstwo  i  nigdy  nie  jest  winą  ofiary,  nawet  jeśli  istnieje  jakaś  forma  wymiany.

Wszelkie  przestępstwa/incydenty  z  nienawiści  będą  zgłaszane  za  pośrednictwem  lokalnych  mechanizmów  zgłaszania.  Przestępstwo/

incydent  z  nienawiści  to  każde  zachowanie,  które  zdaniem  każdego  było  spowodowane  nienawiścią  do:  rasy,  orientacji  seksualnej,  

identyfikacji  płciowej,  niepełnosprawności,  religii  lub  wyznania.  Przestępstwem  z  nienawiści  może  być  wyzwiska,  podpalenie/

podpalenie,  ataki  lub  przemoc,  zniszczenie  domu  lub  samochodu,  graffiti  lub  pisanie.  W  razie  potrzeby  zaangażuje  się  policja.

Procedury  lokalne:  http://www.wakefield.gov.uk/schools-and-children/supporting-families/education  dobrobyt-service/children-

missing-education
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https://www.gov.uk/government/publications/criminal-exploitation-of-children-and-vulnerable  adults-county-lines

Nie  musi  to  obejmować  przemocy,  aby  można  ją  było  zakwalifikować  jako  nadużycie.

Podobnie  jak  w  przypadku  wykorzystywania  seksualnego,  w  CCE  występuje  brak  równowagi  sił,  w  którym  dzieci  są  wykorzystywane  

przez  jednostki  lub  gangi  do  udziału  w  działalności  przestępczej,  co  może  obejmować  handel  narkotykami,  kradzieże,  grożenie  

innym  młodym  ludziom  itp.  Dziecko  często  uważa,  że  są  kontrolować  sytuację.  Powszechny  jest  wysoki  poziom  przemocy,  przymusu  
i  zastraszania.

Wskazówki  dla  szkół  w  zakresie  przeszukania,  kontroli  i  konfiskaty

https://www.gov.uk/government/publications/searching-screening-and-confiscation

•  emocjonalny

1:4  kobiety  i  1:6  mężczyźni  doświadczą  przemocy  domowej  w  pewnym  momencie  swojego  życia.  Będziemy  pamiętać  o  obraźliwym  

wpływie,  jaki  ma  to  na  dzieci,  nawet  jeśli  nie  są  one  bezpośrednio  zaangażowane  w  incydenty  i  że  nasi  pracownicy  sami  mogą  być  

ofiarami.

Linie  hrabstwa  to  termin  używany  do  opisania  gangów  dostarczających  narkotyki  do  obszarów  podmiejskich  oraz  miasteczek  

targowych  i  przybrzeżnych  za  pomocą  dedykowanych  linii  telefonii  komórkowej  lub  „linii  transakcyjnych”.  Wiąże  się  to  z  

wykorzystywaniem  przestępczym  dzieci  (CCE),  ponieważ  gangi  wykorzystują  dzieci  i  osoby  wrażliwe  do  przemieszczania  i  

przechowywania  narkotyków  i  pieniędzy.  Gangi  ustanawiają  bazę  na  rynku,  zazwyczaj  przejmując  domy  lokalnych  wrażliwych  

dorosłych  siłą  lub  przymusem  w  praktyce  zwanej  „kukułowaniem”.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

•  fizyczne
•  seksualny

Wykorzystywanie  przestępcze  dzieci  CCE /  Linie  hrabstwa

418131/Preventing_youth_violence_and_gang_involvement_v3_March2015.pdf

•  finansowe

Poważna  przemoc

Wszelkie  incydenty  lub  wzorce  przypadków  kontrolowania,  przymusu,  zastraszania,  przemocy  lub  nadużyć  między  osobami  w  wieku  

16  lat  lub  starszymi,  które  są  lub  były  bliskimi  partnerami  lub  członkami  rodziny,  bez  względu  na  płeć  lub  seksualność.  Nadużycie  

może  obejmować  między  innymi:

Praktyczne  porady  dla  szkół/uczelni;

Personel  będzie  zwracać  uwagę  na  oznaki  wskazujące,  że  uczeń  może  być  narażony  na  poważne  przestępstwa  lub  być  w  nie  

zaangażowany,  w  tym  sieci  przestępcze  lub  gangi,  i  podążać  odpowiednimi  ścieżkami  skierowania  w  celu  uzyskania  pomocy  i  wsparcia.

•  psychologiczny
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Linie  hrabstwa  to  poważny,  przekrojowy  problem  dotyczący  narkotyków,  przemocy,  gangów,  ochrony,  wykorzystywania  

przestępczego  i  seksualnego,  współczesnego  niewolnictwa  i  osób  zaginionych;  a  reakcja  na  rozwiązanie  tego  problemu  obejmuje  

policję,  Narodową  Agencję  ds.  Przestępczości,  szereg  departamentów  rządowych,  agencje  samorządowe  i  organizacje  VCS  (sektor  

wolontariatu  i  społeczności).  Działalność  linii  powiatowych  i  związana  z  nimi  przemoc,  handel  narkotykami  i  wyzysk  mają  niszczący  

wpływ  na  młodych  ludzi,  szczególnie  narażone  osoby  dorosłe  i  społeczności  lokalne.

Przemoc  w  rodzinie
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•  http://www.operationencompass.org/

•  Zasoby  dla  dzieci  http://thehideout.org.uk/

https://www.gov.uk/government/publications/multi-agency-statutory-guidance-on-female-genital  okaleczanie

Jest  nielegalne  i  stanowi  formę  znęcania  się  nad  dziećmi.  Małżeństwo  zawarte  bez  pełnej  i  dobrowolnej  zgody  jednej  lub  obu  
stron,  w  przypadku  stosowania  przemocy  lub  przymusu.

http://nationalfgmcentre.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/FGM-Schools-Guidance-National  FGM-Center.pdf

Będziemy  interweniować  tam,  gdzie  to  możliwe,  aby  zapobiec  radykalizacji  wrażliwych  dzieci.  Internet  stał  się  głównym  
czynnikiem  radykalizacji  postaw  i  rekrutacji.

Ekstremizm  –  głośny  lub  aktywny  sprzeciw  wobec  naszych  podstawowych  wartości,  w  tym  demokracji,  praworządności,  wolności  
jednostki  oraz  wzajemnego  szacunku  i  tolerancji  dla  różnych  wyznań  i  przekonań.  Obejmuje  to  również  wzywanie  do  śmierci  
członków  sił  zbrojnych.

•  http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/adults-and-older-people

Terroryzm  –  działanie,  które  zagraża  lub  powoduje  poważną  przemoc  wobec  osoby/osób;  powoduje  poważne  szkody  majątkowe;  
lub  poważnie  zakłóca  lub  zakłóca  działanie  systemu  elektronicznego.  Użycie  groźby  musi  mieć  na  celu  wywarcie  wpływu  na  rząd  
lub  zastraszenie  opinii  publicznej  i  ma  na  celu  wspieranie  sprawy  politycznej,  religijnej  lub  ideologicznej.

Jest  to  nielegalne  i  stanowi  formę  wykorzystywania  dzieci.  Obejmuje  procedurę  usunięcia  wszystkich  lub  niektórych  kobiecych  
narządów  płciowych  lub  jakiegokolwiek  innego  uszkodzenia  tych  narządów.  Pracownicy  będą  świadomi  oznak  i  oznak  tego  
oraz  ich  prawnego  obowiązku  zgłaszania  na  policję  znanych  przypadków  osób  poniżej  18  roku  życia.  Formularz  zgłoszeniowy  
dostępny  jest  na  stronie  wscp  –  edukacja  –  szablony.

Prasowanie  piersi,  znane  również  jako  spłaszczanie  piersi,  polega  na  uderzaniu  i  masowaniu  piersi  dojrzewającej  dziewczyny  za  
pomocą  twardych  lub  gorących  przedmiotów,  aby  spróbować  powstrzymać  ich  rozwój  lub  zniknąć.

Zapobieganie  radykalizacji

Nasza  szkoła  bierze  udział  w  operacji  Encompass.  Otrzymujemy  informację,  zwykle  następnego  dnia,  jeśli  policja  została  
wezwana  do  incydentu  przemocy  domowej  i  którykolwiek  z  naszych  uczniów  był  obecny.  Celem  tej  wymiany  informacji  jest  
uczynienie  następnego  dnia  lepszym  dla  dziecka.

Wytyczne  dotyczące  wielu  agencji;

Jest  to  część  naszego  szerszego  obowiązku  ochrony.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  szkoła  odgrywa  znaczącą  rolę  w  zapobieganiu  
tego  typu  krzywdom.  Włączymy  edukację  do  naszego  programu  nauczania  PSHE  i  będziemy  zachęcać  do  „brytyjskich  wartości”  
i  krytycznego  myślenia.

•  Strona  z  poradami  dotyczącymi  konfliktów  rodzicielskich:

Wytyczne  dla  wielu  agencji:  https://www.gov.uk/government/publications/handling-cases-of-forced  małżeństwo-multi-agency-
practice-guidelines-english
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Przemoc  oparta  na  honorze  HBV  –  np.  okaleczanie  żeńskich  narządów  płciowych/przymusowe  małżeństwo  okaleczanie  żeńskich  narządów  płciowych

•  https://relationshipmatters.org.uk

Narodowa  Organizacja  Charytatywna:  https://karmanirvana.org.uk/

Radykalizacja  –  odnosi  się  do  procesu,  w  którym  osoba  dochodzi  do  wspierania  terroryzmu  i  ekstremistycznych  ideologii  
związanych  z  grupami  terrorystycznymi.

usługi/nadużycia  domowe

Małżeństwo  z  przymusu
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Zapobiegaj  policjantowi  w  Wakefield  –  szczegóły  w  załączniku.

Będziemy  współpracować  z  innymi  partnerami,  w  tym  z  Channel  Panel  –  dobrowolnym,  poufnym  programem  wsparcia  dla  tych,  którzy  są  

uważani  za  podatnych  na  wciągnięcie  w  terroryzm.

Szkoła  będzie  przestrzegać  wymogów  prawnych  dotyczących  raportowania  określonych  przez  WSCP.

Procedury  i  wsparcie  Wakefield,  w  tym  dla  osób  w  wieku  16  i  17  lat;

http://www.wakefield.gov.uk/schools-and-children/fostering/what-is-fostering/private-fostering

Zajmowanie  się  kwestiami  związanymi  z  odpowiedzialnością  rodzicielską  –  rozstrzyganie  sporów

https://www.gov.uk/government/publications/dealing-with-issues-relating-to-parental-responsibility

Zespół  DSL  jest  odpowiednio  przeszkolony  i  może  służyć  radą,  wsparciem  i  informacjami  innym  pracownikom.

Choroba  sfabrykowana

Prywatna  opieka  zastępcza

Usługa  lokalna  –  Punkt  zwrotny  inspirujący  powrót  do  zdrowia

https://www.wakefieldscp.org.uk/children-and-young-people/drugs-alcohol/

Podobnie  jak  w  przypadku  wszystkich  innych  form  nadużyć,  personel  powinien  mieć  pewność,  że  identyfikuje  zagrożonych  uczniów  i  

postępować  proporcjonalnie.

Prywatna  opieka  zastępcza  to  taka,  która  jest  zawierana  prywatnie  (bez  udziału  władz  lokalnych)  w  celu  opieki  nad  dzieckiem  w  wieku  poniżej  

16  lat  (poniżej  18  roku  życia,  jeśli  jest  niepełnosprawne)  przez  kogoś  innego  niż  rodzic  lub  bliski  krewny,  w  ich  własny  dom,  z  zamiarem,  aby  

starczyło  na  28  dni  lub  dłużej.  (*  Bliski  krewny  jest  definiowany  jako  „dziadek,  brat,  siostra,  wujek  lub  ciocia”  i  obejmuje  przyrodnie  rodzeństwo  

i  przybranych  rodziców;  nie  obejmuje  to  ciotecznych  lub  wujków,  pradziadków  lub  kuzynów).

Strona  krajowa:  https://www.talktofrank.com/

https://www.nhs.uk/conditions/sfabricated-or-induced-illness/

Bezpieczeństwo  w  Internecie
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Zapobiegaj  obowiązkom  –  link  w  dziale  akty  prawne.

http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/adults-and-older-people-services/homelessness

Choroba  sfabrykowana  lub  wywołana  (FII)  jest  rzadką  formą  krzywdzenia  dzieci.  Występuje,  gdy  rodzic  lub  opiekun,  zwykle  biologiczna  

matka  dziecka,  wyolbrzymia  lub  celowo  wywołuje  u  dziecka  objawy  choroby

Zasoby  do  edukacji  uczniów:  http://educateagainsthate.com/

Zapobiec  formularzowi  polecania  –  strona  wscp  –  edukacja  –  szablony

Używanie  narkotyków

https://helpwithchildarrangements.service.justice.gov.uk/

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-children-in-whom-illness-is-fabricated  or-duced

Zapewnimy  bezpieczne  filtry  internetowe  i  zapewnimy  naszym  uczniom  edukację  w  zakresie  bezpieczeństwa  w  Internecie.

Bezdomność
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Czaty  i  niektóre  portale  społecznościowe  są  bardziej  oczywistymi  źródłami  niewłaściwego  i  szkodliwego  zachowania,  a  uczniowie  nie  mają  

dostępu  do  tych  stron  w  szkole.  Niektórzy  uczniowie  bez  wątpienia  będą  „rozmawiać”  poza  szkołą  i  są  informowani  o  ryzyku  związanym  

z  tym  za  pośrednictwem  PSHE/RSE.

Nie  będziemy  odpowiadać  na  poszczególne  aplikacje  lub  wyzwania,  które  mogą  się  pojawić,  aby  nie  zwracać  większej  uwagi  na  reklamę,  

ale  po  prostu  powtarzamy  nasze  podstawowe  komunikaty  dotyczące  bezpieczeństwa  online,  gdy  jest  to  wymagane.

•  kontakt:  bycie  narażonym  na  szkodliwe  interakcje  online  z  innymi  użytkownikami;  na  przykład  reklama  komercyjna,  a  także  dorośli  

podający  się  za  dzieci  lub  młodych  dorosłych;  oraz

Nauczanie  bezpieczeństwa  online  w  szkołach

Szkodliwe  wyzwania  online  i  oszustwa  online  –  GOV.UK  (www.gov.uk)

Zachęcamy  rodziców  do  rozważenia  środków  zapewniających  bezpieczeństwo  swoim  dzieciom  podczas  korzystania  z  mediów  społecznościowych,  a  

link  do  strony  Parent  Info  znajduje  się  na  naszej  stronie  internetowej,  do  której  mają  dostęp  rodzice.  Korzystamy  z  aplikacji  Safer  Schools,  aby  

regularnie  aktualizować  personel  i  rodziców.

Jeśli  użyjemy  dowolnego  zewnętrznego  mówcy  do  dodania  do  naszego  programu  nauczania,  upewnimy  się,  że  postępujemy  zgodnie  z  poniższymi  radami  i  

listą  kontrolną.

Ochrona  i  edukacja  zdalna:  https://www.gov.uk/guidance/safeguarding-and-remote  education-during-coronavirus-covid-19
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Wielu  naszych  uczniów  na  co  dzień  korzysta  z  telefonów  komórkowych,  tabletów  i  komputerów.  Są  źródłem  zabawy,  rozrywki,  komunikacji  

i  edukacji.  Wiemy  jednak,  że  niektórzy  dorośli  i  młodzi  ludzie  będą  wykorzystywać  te  technologie,  aby  krzywdzić  dzieci.  Szkoda  może  

obejmować  wysyłanie  krzywdzących  lub  obraźliwych  komunikatów,  zachęcanie  dzieci  do  angażowania  się  w  szkodliwe  seksualnie  

rozmowy,  fotografowanie  kamerą  internetową,  zachęcanie  do  radykalizacji  lub  spotkań  twarzą  w  twarz.  Polityka  szkoły  w  zakresie  

bezpieczeństwa  elektronicznego,  którą  można  znaleźć  na  naszej  stronie  internetowej,  wyjaśnia,  w  jaki  sposób  dążymy  do  zapewnienia  

uczniom  bezpieczeństwa  w  szkole,  która  obejmuje  rozsądne  filtry  i  monitorowanie.  Cyberprzemoc  i  sexting  przez  uczniów,  za  pośrednictwem  

SMS-ów  i  e-maili,  będą  traktowane  tak  samo  poważnie,  jak  każdy  inny  rodzaj  nękania,  a  w  przypadku  braku  obaw  o  ochronę  dziecka  

będą  zarządzane  poprzez  nasze  procedury  przeciwdziałania  nękaniu  i  konfiskacie.

https://www.gov.uk/government/publications/using-external-visitors-to-support-online-safety  education-guidance-for-educational-

settings

•  zachowanie:  osobiste  zachowanie  w  sieci,  które  zwiększa  prawdopodobieństwo  lub  powoduje  szkodę;  na  przykład  tworzenie,  wysyłanie  

i  odbieranie  wyraźnych  obrazów  lub  zastraszanie  online.

https://www.gov.uk/government/publications/teaching-online-safety-in-schools

Dopuszczalne  użycie  IT  przez  personel  i  uczniów  będzie  egzekwowane,  a  rodzice  będą  również  informowani  o  oczekiwaniach.  (patrz  

dopuszczalne  zasady  użytkowania  IT)

Uczniowie  będą  edukowani  w  zakresie  bezpieczeństwa  w  Internecie  i  regularnie  im  przypominani,  jako  stała  część  naszego  programu  nauczania.

Edukacja  dla  połączonego  świata:  https://www.gov.uk/government/publications/education-for-a  connected-world

Aby  chronić  uczniów  przed  technologiami  mobilnymi  korzystającymi  z  3G,  4G  i  5G,  będziemy  mieli  zakaz  korzystania  z  telefonów  

komórkowych  w  szkole.  Jeśli  uczniowie  muszą  przynieść  telefon  do  szkoły,  ponieważ  wracają  do  domu  pieszo,  po  przyjeździe  przekazują  

telefon  do  biura  szkolnego.

Zakres  zagadnień  sklasyfikowanych  w  ramach  bezpieczeństwa  online  jest  znaczny,  ale  można  je  podzielić  na  trzy  obszary  ryzyka:  •  treść:  
narażenie  na  nielegalne,  nieodpowiednie  lub  szkodliwe  materiały;  na  przykład  pornografia,  fałszywe  wiadomości,  poglądy  rasistowskie  lub  

radykalne  i  ekstremistyczne;
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https://www.childnet.com/resources/star-sen-toolkit

Nasze  podejście  ma  na  celu  pomóc  dzieciom  pomyśleć  o  zagrożeniach,  które  mogą  napotkać  zarówno  w  trybie  online,  jak  
i  poza  nim,  oraz  uzyskać  pomoc  w  ustaleniu,  w  jaki  sposób  można  je  przezwyciężyć  i  jakie  wsparcie  jest  dla  nich  dostępne.

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/online-safety/online-games  help-children-play-
safe/

Szkoła  nieustannie  promuje  etos  szacunku  dla  dzieci,  a  zdrowie  emocjonalne  i  dobre  samopoczucie  naszych  uczniów  jest  
dla  nas  ważne.  Zachęca  się  uczniów  do  poufnej  rozmowy  z  członkiem  personelu  o  wszelkich  obawach,  jakie  mogą  mieć.  
Uczniowie  mają  również  dostęp  do  szerokiego  zakresu  wsparcia  zarówno  w  trybie  on-line,  jak  i  off-line.

Dyskusje  o  związkach  i  ryzyku  wzmacniają  i  umożliwiają  wszystkim  dzieciom  i  promują  rozsądne  zachowanie,  a  nie  strach  
czy  niepokój.  Dzieci  uczy  się,  jak  się  zachowywać  i  jak  zachowywać  w  sposób  odpowiedzialny.  Dzieciom  również  regularnie  
przypomina  się  o  wyrażeniu  zgody,  bezpieczeństwie  w  Internecie,  w  tym  udostępnianiu  nagich/półnagich  aktów  i  
procedurach  zastraszania,  w  tym  o  legalności  i  konsekwencjach  oraz  o  tym,  gdzie  szukać  pomocy.  Obchodzimy  tydzień  
walki  z  nękaniem,  tydzień  zdrowia  psychicznego  dzieci,  dzień  bezpieczeństwa  w  Internecie

Wykorzystujemy  framework  Wakefield  Resilience  do  budowania  odporności  naszych  uczniów:  https://

www.riskandresilience.org.uk/

Zachęcamy  uczniów  do  korzystania  z  lokalnego  wsparcia  za  pośrednictwem  strony  internetowej  WF-I-Can:  https://wf-i-can.co.uk

https://www.thinkuknow.co.uk/professionals/resources

Dzieci  uczą  się  rozumieć  relacje,  promować  brytyjskie  wartości  oraz  reagować  i  kalkulować

Będziemy  postępować  zgodnie  z  wytycznymi  dotyczącymi  edukacji  RSE:  https://www.gov.uk/government/publications/
sex-and  relations-education

Stowarzyszenie  PSHE:  https://www.pshe-association.org.uk/  &  http://www.zdrowe-relacje.co.uk/

Bezpieczeństwo  online  dla  SEND

ryzyko  poprzez  nasze  lekcje  osobiste,  społeczne,  zdrowotne  i  ekonomiczne  (PSHE),  związki  i  wychowanie  seksualne  (RSE)  
oraz  we  wszystkich  aspektach  życia  szkolnego.  Obejmuje  to  wiedzę,  której  potrzebują,  aby  rozpoznać  i  zgłosić  nadużycie,  
jednocześnie  mając  jasność,  że  nigdy  nie  jest  to  wina  dzieci,  które  są  wykorzystywane,  i  że  obwinianie  ofiary  jest  zawsze  złe.

Potwierdzamy  i  podpisujemy  się  pod  Kartą  Młodych  Ludów  Wakefield  i  aktywnie  promujemy  ją  w  całej  szkole:  https://
www.wakefieldscp.org.uk/children-and-young-people/young-peoples-charter/

Infolinia  bezpieczeństwa  online  dla  profesjonalistów

Jednak  wszyscy  nasi  uczniowie  są  świadomi,  że  jeśli  ujawnią,  że  są  poszkodowani  lub  że  mają  lub  zamierzają  skrzywdzić  
kogoś  innego,  nie  można  tego  zachować  w  tajemnicy  i  że  informacje  będą  musiały  zostać  udostępnione.

https://www.saferinternet.org.uk/professionals-online-safety-helpline

Zobacz  politykę  RSE.
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itp.

Porady  dotyczące  gier

Pomaganie  dzieciom  w  zachowaniu  bezpieczeństwa
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•  w  przypadku,  gdy  pracownik  jest  przedmiotem  zarzutu  postawionego  przez  ucznia,  wyznaczona  zostanie  osobna  osoba  łącząca,  

aby  uniknąć  konfliktu  interesów

Pracownicy,  którzy  są  zaniepokojeni  postępowaniem  kolegi  lub  praktyką  asekuracyjną  w  szkole,  bez  wątpienia  znajdują  się  w  

bardzo  trudnej  sytuacji.

Znęcanie  się  nad  dzieckiem  jest  dla  niego  druzgocące  i  może  również  powodować  stres  i  niepokój  personelu,  który  się  w  to  
angażuje.

Nasza  procedura  składania  skarg  będzie  stosowana,  gdy  uczeń  lub  rodzic  zgłosi  obawy  dotyczące  złej  praktyki  w  stosunku  do  ucznia,  

który  początkowo  nie  osiągnął  progu  działania  w  zakresie  ochrony  dziecka.  Przykłady  złych  praktyk  obejmują  niesprawiedliwe  

wyróżnianie  ucznia,  poniżanie  ucznia  lub  dyskryminowanie  go  w  jakiś  sposób.  Skargi  są  rozpatrywane  przez  personel  wyższego  

szczebla,  dyrektora  i  gubernatorów.  Wyjaśnienie  procedury  składania  skarg  znajduje  się  na  stronie  internetowej  szkoły,  a  kopie  

można  udostępnić  w  sekretariacie  szkoły.

Skargi  pracowników  są  rozpatrywane  w  ramach  szkolnych  procedur  zażaleń  oraz  procedur  dyscyplinarnych  i  zażaleń.
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Będziemy  wspierać  uczniów,  ich  rodziny  i  personel  poprzez:

osoby  fizyczne  i  agencje  •  

bezpieczne  prowadzenie  i  przechowywanie  dokumentacji  •  

oferowanie  szczegółowych  informacji  na  temat  infolinii,  poradnictwa  lub  innych  możliwości  wsparcia  

zewnętrznego  •  postępowanie  zgodnie  z  procedurami  określonymi  w  naszych  procedurach  dotyczących  zgłaszania  nieprawidłowości,  

skarg  i  procedur  dyscyplinarnych  •  pełna  współpraca  z  odpowiednimi  organami  ustawowymi.

NSPCC  Whistleblowing  Advice  Line  oferuje  bezpłatne  porady  i  wsparcie  profesjonalistom,  którzy  mają  obawy  dotyczące  sposobu,  w  

jaki  kwestie  ochrony  dzieci  są  rozwiązywane  w  ich  własnej  lub  innej  organizacji.  Zadzwoń  pod  numer  0800  028  0285,  wyślij  e-mail  na  

adres  help@nspcc.org.uk  lub  dowiedz  się  więcej  o  Infolinii  Whistleblowing  Advice  Line.

Wszelkie  obawy  dotyczące  złej  praktyki  lub  możliwego  wykorzystywania  dzieci  przez  kolegów  należy  zgłaszać  dyrektorowi.  Reklamacje  

dotyczące  Dyrektora  należy  zgłaszać  Przewodniczącemu  Rady  Uczelni.

Wsparcie  dla  osób  zaangażowanych  w  kwestię  ochrony  dzieci

Pracownicy  mogą  również  zgłaszać  swoje  obawy  bezpośrednio  do  Wyznaczonego  Urzędnika/LADO,  Dyrektora  Opieki  Społecznej  lub  

policji,  jeśli  uważają,  że  bezpośrednie  zgłoszenie  jest  konieczne  w  celu  zabezpieczenia  działań  lub  na  infolinię  NSPCC  dla  zgłaszania  

nieprawidłowości.

•  życzliwe  reagowanie  na  wszelkie  prośby  uczniów  lub  personelu  o  czas  wolny  w  celu  uporania  się  z  cierpieniem  lub

Wszyscy  pracownicy  muszą  pamiętać,  że  dobro  dziecka  jest  najważniejsze,  a  personel  powinien  czuć  się  w  stanie  zgłaszać  wszystkie  

obawy  dotyczące  kolegi  lub  praktyk  ochronnych  w  szkole.  Szkolny  kod  informowania  o  nieprawidłowościach  (wszyscy  pracownicy  

mają  jego  kopię  i  jest  ona  dostępna  na  tablicy  ogłoszeń  personelu  w  obu  budynkach)

lęk

umożliwia  pracownikom  zgłaszanie  obaw  lub  zarzutów  w  sposób  poufny  i  przeprowadzenie  poufnego  dochodzenia.

•  zachowanie  poufności  i  udostępnianie  informacji  na  zasadzie  niezbędnej  wiedzy  tylko  z  odpowiednimi

•  poważne  traktowanie  wszystkich  podejrzeń  i  ujawnień  •  

wyznaczenie  osoby  odpowiedzialnej  za  łącze  (DSL) ,  która  będzie  informować  wszystkie  strony  i  będzie  centralnym  punktem  kontaktowym

Jeśli  masz  obawy  dotyczące  współpracownika  lub  praktyki  ochrony

Procedura  reklamacyjna
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Zarzuty  przeciwko  personelowi

•  Zachowywał  się  lub  mógł  zachowywać  w  sposób,  który  wskazuje,  że  może  nie  być  odpowiedni  do  pracy

Rzadko  zdarza  się,  aby  dziecko  stawiało  całkowicie  fałszywe  lub  złośliwe  zarzuty,  chociaż  zdarzają  się  nieporozumienia  i  błędna  
interpretacja  wydarzeń.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  dziecko  może  również  postawić  zarzut  niewinnej  stronie,  ponieważ  boi  się  
wskazać  prawdziwego  sprawcę.  Jednakże,  jeśli  okaże  się,  że  dziecko  stale  stawia  fałszywe  zarzuty,  może  to  być  oznaką  
problemów  ze  zdrowiem  psychicznym  i  może  być  wymagane  skierowanie  do  usług  takich  jak  CAMHS.

Kiedy  zarzut  jest  skierowany  przeciwko  członkowi  personelu,  w  tym  personelowi  pomocniczemu  i  wolontariuszom,  należy  
przestrzegać  ustalonych  procedur.  Zobacz  Bezpieczne  dzieci  w  edukacji.  Ważne  jest,  aby  mieć  kulturę  otwartości  i  
przejrzystości,  a  konsultacje  z  LADO/desygnowanym  urzędnikiem  będą  miały  miejsce,  jeśli  pracownicy  to  zrobią;

Na  każdym  etapie  dokonywana  będzie  pełna  i  dokładna  ewidencja.

Skierowania  należy  składać  do  LADO  w  ciągu  jednego  dnia  roboczego.  Kierownicy  spraw  mogą  zostać  zaproszeni  na  spotkanie  
koordynowane  przez  LADO.

•  Zachowywał  się  w  sposób,  który  skrzywdził  lub  mógł  skrzywdzić  dziecko;  •  

prawdopodobnie  popełnił  przestępstwo  przeciwko  dziecku  lub  jest  z  nim  związane  lub  •  

zachowywał  się  wobec  dziecka  lub  dzieci  w  sposób  wskazujący  na  to,  że  mogą  one  stanowić  zagrożenie  dla

Zarzuty  przeciwko  personelowi  należy  niezwłocznie  zgłaszać  Dyrektorowi.  Zarzuty  wobec  dyrektora  należy  zgłaszać  
przewodniczącemu  gubernatorów.  Pracownicy  mogą  również  zgłaszać  swoje  obawy  bezpośrednio  na  infolinię  policji,  LADO  lub  
NSPCC  whistleblowing,  jeśli  uważają,  że  bezpośrednie  zgłoszenie  jest  konieczne  do  zabezpieczenia  działań.

Przypomina  się  personelowi,  rodzicom  i  gubernatorom,  że  publikowanie  materiałów,  które  mogą  prowadzić  do  identyfikacji  
nauczyciela,  którego  dotyczy  zarzut,  jest  prawnie  zabronione.  Publikacja  obejmuje  rozmowy  ustne  lub  pisanie,  w  tym  treści  
umieszczane  w  serwisach  społecznościowych.  Poinformujemy  o  tym  wszystkie  strony.

Szkolenie  Safer  Working  Practice  odbywa  się  co  2  lata,  aby  przypomnieć  pracownikom  kodeks  postępowania  i  oczekiwania  
dotyczące  zachowania.

Dyrektor  szkoły  powinien  przeprowadzić  pilną  wstępną  analizę  w  celu  ustalenia,  czy  zarzuty  są  zasadne,  dyrektor  nie  powinien  
przeprowadzać  żadnego  dochodzenia  do  czasu  konsultacji  z  LADO.
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dzieci.

Nieprzyjemnym  faktem  jest  to,  że  niektórzy  profesjonaliści  stanowią  poważne  zagrożenie  dla  uczniów  i  musimy  reagować  na  
każdy  zarzut.  Jednakże  pracownicy,  których  dotyczy  zarzut,  mają  prawo  do  sprawiedliwego,  szybkiego  i  spójnego  rozpatrzenia  
ich  sprawy  oraz  do  bycia  informowanym  o  jej  postępach.  Zawieszenie  nie  jest  opcją  domyślną  i  zawsze  będą  brane  pod  uwagę  
alternatywy  dla  zawieszenia.  W  niektórych  przypadkach  personel  może  zostać  zawieszony,  jeżeli  uważa  się  to  za  najlepszy  
sposób  zapewnienia  dzieciom  ochrony.  Personel  zostanie  poinformowany,  aby  skontaktował  się  ze  swoim  związkiem  
zawodowym,  a  także  uzyska  dostęp  do  wyznaczonego  przedstawiciela.

Kierownicy  spraw.

Odnotujemy  również  solidnie  wszelkie  obawy  o  niskim  poziomie,  które  mogą  nie  osiągnąć  powyższych  progów.

Pełne  procedury  postępowania  z  zarzutami  wobec  personelu,  w  tym  personelu  zaopatrzeniowego,  można  znaleźć  w  Zapewnienie  
bezpieczeństwa  dzieci  w  edukacji,  część  4.

dzieci  lub

W  zależności  od  wyników  dochodzeń  może  być  konieczne  zgłoszenie  się  do  DBS/Agencji  ds.  Regulacji  Nauczania  zgodnie  z  
wytycznymi.
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Szkolenie  i  wprowadzenie  personelu

Personel  jest  przeszkolony  w  zakresie  wyszukiwania  i  rejestrowania  głosu  dziecka  oraz  uwzględniania  go  przy  podejmowaniu  decyzji.  Mogą  

jednak  zaistnieć  okoliczności,  w  których  lekceważymy  życzenia  i  odczucia  uczniów,  aby  działać  w  ich  najlepszym  interesie,  np.  w  przypadku  

CSE,  gdzie  w  wyniku  ułomności  sprawcy  uczeń  nie  chce  żadnej  interwencji.

Twarz

Ważne  jest,  aby  wszyscy  pracownicy,  w  tym  pracownicy  tymczasowi  i  wolontariusze,  przechodzili  regularne  szkolenia,  aby  umożliwić  im  

rozpoznawanie  możliwych  oznak  nadużyć  i  zaniedbań  oraz  wiedzieć,  co  robić  w  przypadku  wątpliwości,  w  tym  wczesnej  pomocy  i  

informowania  o  nieprawidłowościach.  Wszyscy  pracownicy,  w  tym  personel  placówki  i  dyrektor,  będą  regularnie  szkoleni  w  zakresie  ochrony  

i  będą  otrzymywać  co  najmniej  roczne  aktualizacje  w  formie  e-maili/biuletynów/spotkań  personelu.

DSL  będą  wspierani  i  zachęcani  do  uczestnictwa  w  dodatkowych  szkoleniach,  aby  być  na  bieżąco,  w  tym  forach  DSL,  zapisywania  się  do  

biuletynu  elektronicznego  WSCP  i  innych  szkoleń  dla  wielu  agencji  oferowanych  przez  WSCP  i  Doradcę  ds.  Bezpieczeństwa.  W  szczególności  

zachęca  się  ich  do  wzięcia  udziału  w  konkretnym  szkoleniu  dotyczącym  przemocy  domowej  przed  zarejestrowaniem  się  w  Operation  

Encompass  oraz  specjalnym  szkoleniu  z  zakresu  bezpieczeństwa  w  sieci.
Aby  uzyskać  informacje  na  temat  zarejestrowanej  wolnej  twarzy

Gubernatorzy  przejdą  szkolenie  w  zakresie  ochrony  gubernatora  strategicznego.

Zachęca  się  dyrektora  i  prezesa  gubernatorów  do  podejmowania  zarządzania  zarzutami  przeciwko  szkoleniu  personelu.

Rada  WSCP  jest  taka,  aby  wszyscy  pracownicy  szkoły  przechodzili  podstawowe  szkolenie  przypominające  w  zakresie  edukacji  raz  na  2  lata.

i  szkolenia  minimalne  standardy.

https://www.saferecruitmentconsortium.org/

kursy zobaczyć

Nowi  pracownicy  i  gubernatorzy  otrzymają  wprowadzenie  do  ochrony,  które  obejmuje  szkolną  politykę  ochrony  dzieci,  szczegóły  DSL,  

ustalenia  dotyczące  raportowania  i  nagrywania  specyficzne  dla  szkoły,  daty  ich  ostatniego  szkolenia,  kodeks  postępowania  personelu,  CME  

i  politykę  informowania  o  nieprawidłowościach.  Pracownicy  podpiszą  dokumentację  wprowadzającą,  aby  potwierdzić,  że  ją  otrzymali  i  

zrozumieli.

DSL  będą  przechodzić  szkolenia  twarzą  w  twarz  aktualizowane  co  dwa  lata.  Muszą  także  zapobiegać  treningowi.  Wszystkim  DSL  zaleca  się  

również  udział  w  szkoleniu  dla  wielu  agencji  Working  Together  –  wspólna  odpowiedzialność.

https://www.wakefieldscp.org.uk/education/training-schools-colleges/

Zaopatrzeniowcy  i  inni  odwiedzający,  którzy  będą  kontaktować  się  z  uczniami,  otrzymają  w  biurze  szkolnym  szkolną  kartę  gościa  
zabezpieczającego  Akademię.
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Nasi  pracownicy  są  przeszkoleni  w  zakresie  negatywnych  doświadczeń  w  dzieciństwie  ACE,  rozumieją  i  starają  się  pracować  nad  praktyką  

świadomą  traumy.

do

Broszura  „Co  zrobić,  jeśli  martwisz  się,  że  dziecko  jest  wykorzystywane”  2015  oraz  część  pierwsza  i  załącznik  B

Bezpieczniejsze  praktyki  pracy  w  edukacji  wytyczne  2019

Wszyscy  nasi  pracownicy  są  świadomi  i  przeszkoleni  w  następujących  kwestiach;

lub

Wszystkie  szkolenia  będą  rejestrowane,  w  tym  arkusze  logowania,  i  monitorowane  w  celu  oznaczenia  z  wyprzedzeniem,  gdy  będą  

wymagane  aktualizacje.  Wszelkie  szkolenia  przeprowadzane  przez  osoby  trzecie  lub  niezależnych  dostawców  muszą  odzwierciedlać  lokalne  protokoły

Bezpieczeństwo  dzieci  w  edukacji

Razem  z  Bezpieczniejszymi  praktykami  zawodowymi  Szkolenie  co  2  lata.

dalej
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Bezpieczniejsza  rekrutacja

Bezpieczeństwo  witryny

•  Kontrole  przed  wizytą  i  weryfikacją

wykonawcy

Nasza  szkoła  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić,  że  dokładamy  wszelkich  starań,  aby  zatrudniać  „bezpieczny”  personel,  

stosując  się  do  wytycznych  dotyczących  bezpieczeństwa  dzieci  w  edukacji  wraz  z  WSCP  i  indywidualnymi  procedurami  szkolnymi.

Otrzymamy  pisemne  potwierdzenie  od  agencji  zaopatrzenia,  że  personel  agencji  i  osób  trzecich  został  odpowiednio  sprawdzony  i  

przeszkolony  oraz  zapewni,  że  odpowiednia  osoba  pojawi  się  w  szkole.

Wolontariusze

Odwiedzający  szkołę  proszeni  są  o  zalogowanie  się,  w  razie  potrzeby  okazanie  dowodu  tożsamości  i  otrzymanie  plakietki,  która  

potwierdza,  że  mają  pozwolenie  na  przebywanie  na  miejscu.  Wszyscy  odwiedzający  otrzymają  ulotkę  informującą  ich  o  tym,  kim  

są  DSL,  oczekiwanym  kodeksie  postępowania  i  co  zrobić,  jeśli  mają  obawy  dotyczące  bezpieczeństwa.  Rodzice,  którzy  po  prostu  

dostarczają  lub  odbierają  swoje  dzieci,  nie  muszą  się  logować.  Wszyscy  odwiedzający  powinni  wejść  jednym  wejściem  i  przestrzegać  

obowiązujących  w  szkole  przepisów  BHP,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  dzieciom  w  szkole.  Dyrektor  szkoły  dokona  profesjonalnego  

osądu  przy  ustalaniu,  czy  odwiedzający  powinien  być  eskortowany  lub  nadzorowany  podczas  pobytu  na  miejscu.  Wszyscy  pracownicy  

powinni  wyraźnie  nosić  identyfikatory  podczas  pobytu  na  miejscu.  Szkoła  posiada  procedurę  przygotowań  na  wypadek  sytuacji  

awaryjnych,  w  tym  zamknięcia  i  ewakuacji.
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Rekrutację,  selekcję  i  weryfikację  przedzatrudnieniową  przeprowadza  się  zgodnie  z  zasadą  Zapewnienie  dzieciom  bezpieczeństwa  

w  edukacji  –  Część  3.  W  tym;

Co  najmniej  jeden  członek  każdego  panelu  rekrutacyjnego  weźmie  udział  w  bezpieczniejszym  szkoleniu  rekrutacyjnym.

Szkoły  nie  mają  uprawnień,  aby  poprosić  o  czeki  DBS  lub  zobaczyć  certyfikat.  Jeśli  pracują  w  regulowanej  działalności,  poprosimy  o  

identyfikację  podczas  wizyty  i  pisemne  potwierdzenie  od  pracodawcy,  że  przeprowadzono  wszystkie  odpowiednie  kontrole.  

Dyrektor  będzie  kierować  się  profesjonalnym  osądem  w  kwestii  eskortowania  gości  w  szkole.  Wszyscy  odwiedzający  zostaną  

poproszeni  o  zalogowanie  się  i  noszenie  plakietki  identyfikującej  ich  jako  gościa.

Pracownicy  zaopatrzenia  i  inni  pracownicy  odwiedzający  otrzymają  ulotkę  dla  odwiedzających  szkołę

Jednolity  centralny  rejestr  jest  prowadzony  zgodnie  z  częścią  3.  „Bezpieczeństwo  dzieci  w  edukacji”.

•  Inne  kontrole,  które  mogą  być  konieczne

Sprawdzimy  tożsamość  wszystkich  wykonawców  pracujących  na  miejscu  i  zażądamy  sprawdzenia,  gdzie  pracują  w  działalności  

regulowanej  lub  bez  nadzoru.

Referencje  będą  poszukiwane  przed  rozmową,  aby  można  było  zbadać  wszelkie  wątpliwości.  Zgodnie  z  RODO  nie  będziemy  

przechowywać  certyfikatów  DBS.

•  Jak  zapewnić  ciągłą  ochronę

goście

•  Proces  rekrutacji  i  selekcji

Wolontariusze,  w  tym  gubernatorzy,  będą  poddawani  kontroli  proporcjonalnej  do  ich  pracy  w  szkole  i  kontaktu  z  uczniami,  tj.  czy  

prowadzą  działalność  regulowaną,  czy  też  nie,  i  zostanie  to  odnotowane.
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Rozszerzone  ustalenia  szkolne  i  poza  siedzibą

Fizyczna  interwencja  i  użycie  rozsądnej  siły

Fotografia  i  obrazy

Tam,  gdzie  szkoła  zapewnia  i  zarządza  rozszerzonymi  zajęciami  szkolnymi,  obowiązuje  nasza  własna  polityka  i  procedury  
ochrony  dzieci,  a  DSL  będzie  dostępny.  Jeśli  inne  organizacje  świadczą  usługi  lub  prowadzą  działalność  w  naszej  witrynie,  
sprawdzimy,  czy  stosują  one  odpowiednie  procedury,  w  tym  bezpieczniejsze  procedury  rekrutacyjne,  i  wyjaśnimy,  której  
procedury  należy  przestrzegać  w  razie  wątpliwości.  Będą  jasne  kanały  komunikacyjne,  aby  zapewnić,  że  DSL  jest  odpowiednio  
informowany.

Alternatywny  przepis

•  zapewnić,  że  dane  osobowe  nie  są  udostępniane.

•  przechowywać  obrazy  odpowiednio,  bezpiecznie  i  nie  dłużej  niż  to  konieczne.

Kiedy  nasi  uczniowie  uczestniczą  w  zajęciach  poza  siedzibą,  w  tym  w  wizytach  dziennych  i  stacjonarnych  oraz  zajęciach  
związanych  z  pracą,  ocenimy  ryzyko  i  sprawdzimy,  czy  istnieją  skuteczne  rozwiązania  w  zakresie  ochrony  dzieci.  Wyjaśnimy,  
których  procedur  należy  przestrzegać,  a  DSL  będzie  odpowiednio  informowany.  Jeśli  personel  zewnętrzny  będzie  miał  
regularny  kontakt  z  naszymi  uczniami,  zostanie  poproszony  o  wpisanie  się  do  szkolnego  kodeksu  postępowania,  aby  zapewnić  
jasność  oczekiwań,  np.  korzystanie  z  telefonów  komórkowych  i  ograniczenia  w  mediach  społecznościowych.

Zachęcamy  cały  personel  do  stosowania  technik  deeskalacji  i  kreatywnych  alternatywnych  strategii,  które  są  specyficzne  dla  
dziecka.  Ograniczenie  będzie  stosowane  tylko  w  ostateczności,  a  wszystkie  incydenty  z  tym  związane  są  sprawdzane,  
rejestrowane  i  monitorowane.  Rozsądna  siła  zostanie  użyta  zgodnie  z  wytycznymi  rządu.

Aby  chronić  uczniów,  będziemy:  

•  prosić  ich  o  zgodę  na  wykonanie  lub  opublikowanie  zdjęć  (na  przykład  na  naszej  stronie  internetowej  lub  w  gazetach  lub  
publikacjach)  •  prosimy  rodziców  o  zgodę  •  nie  używamy  imienia  i  nazwiska  uczniów  wraz  z  wizerunkiem  •  zadbamy  o  to,  

by  uczniowie  byli  odpowiednio  ubrani
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https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-out-of-school-settings-code  of-practice

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools

Zdecydowana  większość  osób,  które  robią  lub  oglądają  zdjęcia  lub  filmy  z  dziećmi,  robi  to  z  całkowicie  niewinnych  i  
akceptowalnych  powodów.  Niestety,  niektórzy  ludzie  maltretują  dzieci  poprzez  robienie  zdjęć  lub  wykorzystywanie  ich,  dlatego  
musimy  zapewnić,  że  mamy  pewne  zabezpieczenia.

•  używać  wyłącznie  sprzętu  szkolnego,  tj.  nie  osobistego.  •  zachęcać  

uczniów,  aby  powiedzieli  nam,  że  martwią  się  zdjęciami,  które  im  zrobiono.

Kwestie  bezpieczeństwa  i  dobrostanu  będą  brane  pod  uwagę  podczas  stosowania  przymusu  na  uczniach  SEND.

Otrzymamy  pisemne  potwierdzenie  z  każdego  alternatywnego  przepisu,  że  wszystkie  odpowiednie  kontrole  zostały  
przeprowadzone  tak,  jak  byśmy  zrobili  z  naszym  własnym  personelem.  W  stosownych  przypadkach  podzielimy  się  wszelkimi  
ocenami  ryzyka  i  kwestiami  związanymi  z  ochroną  oraz  będziemy  regularnie  odwiedzać  placówkę  i  naszych  uczniów.  
Zapewnimy  im  skuteczne  zabezpieczenia  i  będziemy  odpowiednio  informować  DSL.
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Przebieralnie  i  inne  kwestie  sportowe.

Pielęgnacja  intymna

Pierwsza  pomoc  i  postępowanie  w  stanach  chorobowych.

Wyjątkowe  okoliczności.

Personel  zostanie  odpowiednio  przeszkolony  w  udzielaniu  pierwszej  pomocy  i  będzie  stosował  najlepszą  praktykę  „powiedzenia  przed  dotknięciem”.

Najczęstszym  powodem  opieki  nad  dziećmi  jest  maltretowanie  lub  zaniedbanie.  Szkoła  zapewnia,  że  odpowiedni  personel  
posiada  informacje  o  stanie  opieki  nad  dzieckiem  i  ustaleniach  dotyczących  opieki,  w  tym  kontakt.  Wyznaczony  nauczyciel  ds.  
dzieci  pod  opieką  i  zespół  DSL  posiadają  dane  pracownika  socjalnego  dziecka,  a  także  nazwisko  i  dane  kontaktowe  wirtualnego  
kierownika  władz  lokalnych  ds.  dzieci  objętych  opieką.  Będą  współpracować  z  wirtualną  głową,  aby  omówić,  w  jaki  sposób  
najlepiej  wykorzystać  fundusze  do  wspierania  postępów  LAC/CiC  i  zaspokajania  potrzeb  w  ich  PEP  (Personal  Education  Plan)

Jeśli  dziecko  wymaga  regularnej  opieki  intymnej  na  miejscu,  prawdopodobnie  zostanie  to  zapisane  w  planie  opieki,  którego  
personel  będzie  przestrzegać.  Jeśli  zdarzy  się  wypadek  i  dziecko  potrzebuje  pomocy  w  opiece  intymnej,  będzie  to  ryzyko,  
które  zapewni  godność  dziecka,  a  także  bezpieczeństwo  członkowi  personelu.  Personel  będzie  zachowywał  się  w  sposób  
otwarty  i  przejrzysty,  informując  innego  członka  personelu  i  mając  zgodę  dziecka  na  pomoc.  Rodzice  będą  informowani,  a  
incydenty  rejestrowane.

Skorzystamy  z  porad  lokalnych  partnerów  zabezpieczających,  a  także  krajowych  porad  z  jednostki  sportowej  NSPCC.  https://
thecpsu.org.uk/
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Zobacz  Zasady  dotyczące  opieki  intymnej.

Zobacz  Zasady  zarządzania  stanami  chorobowymi.

Wirtualna  Szkoła  Wakefield  –  zobacz  sekcję  kontakty

Dzieci  z  pracownikiem  socjalnym

Będziemy  promować  wyniki  edukacyjne  tej  grupy  poprzez  odpowiednie  udostępnianie  przez  DSL  informacji  na  temat  
dobrostanu,  ochrony  i  ochrony  dzieci,  których  ta  grupa  dzieci  doświadcza  lub  doświadczyła,  z  nauczycielami  oraz  kadrą  
kierowniczą  szkół  i  uczelni.  DSL  zapewni  personelowi  wiedzę,  kim  są  te  dzieci,  zrozumie  ich  postęp  w  nauce  i  osiągnięcia  oraz  
utrzyma  kulturę  wysokich  aspiracji  dla  tej  kohorty;  wspieranie  kadry  nauczycielskiej  w  identyfikowaniu  wyzwań,  przed  jakimi  
mogą  stanąć  dzieci  z  tej  grupy,  oraz  dodatkowe  wsparcie  akademickie  i  dostosowania,  które  mogą  wprowadzić,  aby  jak  najlepiej  
wspierać  te  dzieci.

Art.  100  ustawy  o  dzieciach  i  rodzinach  z  2014  r.  nakłada  na  szkoły  obowiązek  zorganizowania  pomocy  uczniom  w  ich  szkole  z  
chorobami.  Może  zaistnieć  potrzeba  sporządzenia  indywidualnych  planów  opieki  zdrowotnej,  a  komunikacja  między  agencjami  
będzie  niezbędna.  Personel  zostanie  odpowiednio  przeszkolony,  a  obowiązki  będą  wykonywane  zgodnie  z  wytycznymi  
rządowymi  z  września  2014  r.

https://www.gov.uk/government/publications/promoting-the-education-of-looked-after-children

3
https://www.gov.uk/government/publications/supporting-pupils-at-school-with-medical-conditions--

https://www.gov.uk/government/publications/desygnowany-nauczyciel-dla-wychowan-dla-dzieci

Dzieci  pod  opieką  (LAC) /  Dzieci  pod  opieką  (CiC)
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Frekwencja  będzie  monitorowana  zgodnie  z  wytycznymi  rządowymi,  z  linkami  do  ustaleń  lokalnych.

niezbędny.

za  pomocą

Szkoła  posiada  szczegółowe  procedury  zabezpieczające  uczniów  podejmujących  praktykę  zawodową,  w  tym  ustalenia  dotyczące  

sprawdzania  osób,  które  prowadzą  staż  i  nadzorują  praktykę  zawodową  uczniów,  które  są  zgodne  z  wytycznymi  „Bezpieczeństwo  

dzieci  w  edukacji”.  W  przypadku  uczniów  School  Direct  odbywa  się  to  we  współpracy  z  Leeds  Trinity  University.  W  przypadku  praktyk  

zawodowych  w  szkole  odbywa  się  to  z  dostawcą  liceum  lub  college'u.  W  przypadku  każdej  innej  osoby  ubiegającej  się  o  doświadczenie  

zawodowe  wymagana  jest  DBS  przed  umieszczeniem.

Podstawowe  zasady  tej  polityki  pozostaną  niezmienione,  np.  raportowanie  i  rejestracja,  dostępność  DSL  i  bezpieczniejsze  ustalenia  

dotyczące  rekrutacji.
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Nasze  DSL  będzie  postępować  zgodnie  z  lokalnymi  listami  kontrolnymi  podczas  podejmowania  jakichkolwiek  wizyt  domowych  u  dzieci,  które  nie  mają  dostępu  

do  świadczenia.

w  zestawie lokalne  listy  kontrolne  WSCP

Doświadczenie  zawodowe

Zasoby  i  agencje  |  Wakefield  Safeguarding  Children  Partnership  (WSCP)  (wakefieldscp.org.uk)

oraz;

Podczas  Covid  ukończono  i  zwrócono  władzom  lokalnym  urządzenie  śledzące,  aby  umożliwić  skoordynowane  wsparcie  dla  dzieci  i  

rodzin.  Dokończymy  to,  jeśli  będzie  to  wymagane  w  przypadku  dalszych  blokad.

Ochrona  https://

www.gov.uk/guidance/safeguarding-and-remote-education-during-coronavirus-covid-19

Wrażliwe  obejmuje  również  każde  inne  dziecko,  które  zdaniem  DSL  musi  uczęszczać  do  szkoły  z  jakiegokolwiek  powodu.

Wrażliwe  dzieci  obejmują  te,  które  mają  pracownika  socjalnego  oraz  dzieci  i  młodzież  do  25  roku  życia,  które  mają  plany  edukacyjne,  

zdrowotne  i  opiekuńcze  (EHC).  Do  osób,  które  mają  pracownika  socjalnego  należą  dzieci  objęte  Child  Protection  CP,  dzieci  CIN  w  
potrzebie  oraz  osoby  objęte  opieką  nad  dziećmi  LAC  lub  Children  in  Care  CIC  w  West  Yorkshire.  Osoby  z  planem  EHC  zostaną  

ocenione  pod  kątem  ryzyka  w  porozumieniu  z  władzami  lokalnymi  i  rodzicami,  aby  zdecydować,  czy  nadal  muszą  im  oferować  miejsce  

w  szkole  lub  na  uczelni,  aby  zaspokoić  ich  potrzeby,  lub  czy  mogą  bezpiecznie  zaspokoić  swoje  potrzeby  w  domu.  Wiele  dzieci  i  

młodzieży  z  planami  EHC  może  bezpiecznie  pozostać  w  domu.

rozważania

Podczas  blokad  przestrzegamy  rządowych  i  lokalnych  ustaleń  dotyczących  ochrony,  zapewniając  wsparcie  dzieciom  w  szkole  i  wsparcie  

dla  innych  poprzez  uczenie  się  na  odległość  i  wizyty  domowe,  jeśli

Edukacja  zdalna  odbywa  się  za  pośrednictwem  Google  Classrooms.

Uwagi  dotyczące  zabezpieczenia  zdalnego  uczenia  się
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CZĘŚĆ  B  –  Procedury  ochrony  dzieci

Przemoc  w  rodzinie

Dzieci  mogą  być  wykorzystywane  przez  osobę  dorosłą  lub  osoby  dorosłe,  jednak  ważne  jest,  abyśmy  zdawali  sobie  sprawę,  że  uczniowie  mogą  

być  również  wykorzystywani  przez  inne  dziecko  lub  dzieci.

Zobacz  -  Bieżące  problemy.

Więcej  informacji  na  temat

Zarzuty  przeciwko  personelowi  znajdują  się  we  wcześniejszej  części.

Seksting/obrazy  seksualne  produkowane  przez  młodzież

Samobójstwo

Aby  zapewnić  naszym  uczniom  ochronę  przed  krzywdą,  musimy  zrozumieć,  jakie  rodzaje  zachowań  stanowią  nadużycia  i  zaniedbania.
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Używanie  narkotyków

Radykalizacja

CSE

Zawsze  będziemy  szukać  i  nagrywać  głos  dziecka  i  brać  go  pod  uwagę  przy  podejmowaniu  decyzji.  Mogą  jednak  zaistnieć  okoliczności,  w  

których  lekceważymy  życzenia  i  odczucia  uczniów,  aby  działać  w  ich  najlepszym  interesie,  np.  w  przypadku  CSE,  gdzie  w  wyniku  ułomności  sprawcy  

uczeń  nie  chce  żadnej  interwencji.

Samobójstwo

Zastraszanie

Istnieją  cztery  kategorie  nadużyć:  przemoc  fizyczna,  przemoc  emocjonalna,  przemoc  seksualna  i  zaniedbanie.

Głos  Dziecka

Maltretowanie  dziecka  nigdy  nie  jest  dopuszczalne.  Zapewnimy,  że  nie  mamy  kultury,  w  której  niskie  standardy  są  uznawane  za  akceptowalne  lub  

postrzegane  jako  „normalne”  dla  rodziny  lub  społeczności.

HBV/A

Nadużycie  Forma  maltretowania  dziecka.  Ktoś  może  maltretować  lub  zaniedbywać  dziecko,  wyrządzając  mu  krzywdę  lub  nie  podejmując  działań,  

aby  zapobiec  krzywdzie.  Dzieci  mogą  być  wykorzystywane  w  rodzinie  lub  w  środowisku  instytucjonalnym  lub  środowiskowym  przez  osoby  im  

znane  lub,  rzadziej,  przez  innych.  Nadużycia  mogą  mieć  miejsce  w  całości  w  trybie  online  lub  można  wykorzystać  technologię  ułatwiającą  

nadużycia  w  trybie  offline.

Bezdomność

Poważna  przemoc

Bezpieczeństwo  w  Internecie

Nadużycia  Peer  on  Peer,  w  tym  przemoc  seksualna  i  nękanie

Kategorie  i  definicje

Należy  jednak  pamiętać,  że  dzieci  mogą  być  wykorzystywane  poza  domem  rodzinnym.

Problemy  ze  zdrowiem  psychicznym

Linie  CCE/hrabstwa

Ochrona  kontekstowa/dodatkowa  krzywda  rodzinna  to  podejście  do  rozumienia  i  reagowania  na  doświadczenia  młodych  ludzi  w  zakresie  

poważnych  szkód  poza  ich  rodzinami.  Uznaje,  że  różne  relacje,  jakie  młodzi  ludzie  tworzą  w  swoich  dzielnicach,  szkołach  i  Internecie,  mogą  

przejawiać  się  przemocą  i  nadużyciami.  Rodzice  i  opiekunowie  mają  niewielki  wpływ  na  te  konteksty,  a  doświadczenia  młodych  ludzi  związane  z  

wykorzystywaniem  pozarodzinnym  mogą  podkopać  relacje  rodzic-dziecko.  Na  przykład  bezpieczeństwo  w  Internecie,  CSE,  CCE,  zażywanie  

narkotyków,  problemy  ze  zdrowiem  psychicznym.
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Zaniedbanie  Zaniedbanie  to  uporczywe  niezaspokojenie  podstawowych  fizycznych  i/lub  psychologicznych  potrzeb  dziecka,  które  
może  skutkować  poważnym  upośledzeniem  zdrowia  lub  rozwoju  dziecka.  Zaniedbanie  może  wystąpić  w  czasie  ciąży  w  wyniku  
nadużywania  substancji  przez  matkę.  Po  urodzeniu  dziecka  zaniedbanie  może  oznaczać,  że  rodzic  lub  opiekun  nie:  •  nie  zapewni  
odpowiedniego  pożywienia,  odzieży  i  schronienia  (w  tym  wykluczenie  z  domu  lub  porzucenie);  •  chronić  dziecko  przed  krzywdą  

fizyczną  i  emocjonalną  lub  niebezpieczeństwem;  •  zapewnić  odpowiedni  nadzór  (w  tym  korzystanie  z  usług  nieodpowiednich  

opiekunów);  lub  •  zapewnić  dostęp  do  odpowiedniej  opieki  medycznej  lub  leczenia.  Może  również  obejmować  zaniedbanie  

lub

Wykorzystywanie  seksualne

https://www.wakefieldlscp.org.uk/professionals-and-practitioners/neglect-strategy/

Przemoc  fizyczna  może  obejmować  bicie,  potrząsanie,  rzucanie,  zatruwanie,  oparzenie  lub  oparzenie,  utonięcie,  uduszenie  lub  
wyrządzenie  krzywdy  fizycznej  dziecku  w  inny  sposób.  Szkoda  fizyczna  może  również  powstać,  gdy  rodzic  lub  opiekun  sfabrykuje  
objawy  choroby  lub  celowo  wywołuje  chorobę  u  dziecka.  (Kiedyś  to  było  nazywane  przez  Proxy  Syndromem  Munchausena,  ale  
teraz  jest  częściej  określane  jako  choroba  sfabrykowana  lub  wywołana).

brak  reakcji  na  podstawowe  potrzeby  emocjonalne  dziecka.

Nadużycia  emocjonalne

Pozycja  zaufania

Przemoc  fizyczna

Wiek  przyzwolenia  na  aktywność  seksualną  to  18  lat,  jeśli  masz  zaufanie  do  tego  dziecka.  Zobacz  sekcję  dotyczącą  nadużywania  
pozycji  zaufania  we  wcześniejszej  części  tej  polityki.

Wykorzystywanie  seksualne  obejmuje  zmuszanie  lub  nakłanianie  dziecka  lub  młodej  osoby  do  udziału  w  czynnościach  
seksualnych,  niekoniecznie  z  wysokim  poziomem  przemocy,  niezależnie  od  tego,  czy  dziecko  jest  świadome  tego,  co  się  dzieje.

Definicje  zaczerpnięte  z  „ Praca  razem  na  rzecz  ochrony  dzieci  ” (Rząd  Wielkiej  Brytanii,  2018).

Mogą  również  obejmować  czynności  bezkontaktowe,  takie  jak  angażowanie  dzieci  w  oglądanie  lub  produkowanie  obrazów  
seksualnych,  oglądanie  czynności  seksualnych,  zachęcanie  dzieci  do  zachowań  nieodpowiednich  seksualnych  lub  
przygotowywanie  dziecka  w  celu  przygotowania  do  nadużycia  (w  tym  poprzez  internet).  Wykorzystywanie  seksualne  nie  jest  
wyłącznie  popełniane  przez  dorosłych  mężczyzn.  Kobiety  mogą  również  dopuszczać  się  wykorzystywania  seksualnego,  
podobnie  jak  inne  dzieci.

Czynności  te  mogą  obejmować  kontakt  fizyczny,  w  tym  napaść  przez  penetrację  (na  przykład  gwałt  lub  seks  oralny)  lub  
czynności  niepenetrujące,  takie  jak  masturbacja,  całowanie,  pocieranie  i  dotykanie  poza  ubraniem.
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Przemoc  emocjonalna  to  uporczywe  emocjonalne  maltretowanie  dziecka,  które  może  powodować  poważne  i  trwałe  niekorzystne  
skutki  dla  rozwoju  emocjonalnego  dziecka.  Może  obejmować  przekazanie  dziecku,  że  są  bezwartościowe  lub  niekochane,  
nieodpowiednie  lub  cenione  tylko  w  zakresie,  w  jakim  zaspokajają  potrzeby  innej  osoby.  Może  to  obejmować  nie  dawanie  
dziecku  możliwości  wyrażenia  swoich  poglądów,  celowe  uciszanie  go  lub  „naśmiewanie  się”  z  tego,  co  mówi  lub  jak  się  
komunikuje.  Może  przedstawiać  wiek  lub  nieodpowiednie  rozwojowo  oczekiwania  narzucane  dzieciom.  Mogą  one  obejmować  
interakcje,  które  wykraczają  poza  możliwości  rozwojowe  dziecka,  a  także  nadopiekuńczość  i  ograniczenie  poszukiwania  i  uczenia  
się  lub  uniemożliwianie  dziecku  uczestniczenia  w  normalnych  interakcjach  społecznych.  Może  wiązać  się  z  widzeniem  lub  
słyszeniem  złego  traktowania  innej  osoby.  Może  obejmować  poważne  nękanie  (w  tym  nękanie  w  sieci),  powodujące,  że  dzieci  
często  czują  się  przestraszone  lub  są  w  niebezpieczeństwie,  lub  wykorzystywanie  lub  korupcja  dzieci.  Pewien  poziom  przemocy  
emocjonalnej  jest  zaangażowany  we  wszystkie  rodzaje  maltretowania  dziecka,  chociaż  może  wystąpić  samodzielnie.

Wakefield  Neglect  Toolkit  –  zostanie  skonsultowany  przed  jakimkolwiek  skierowaniem  w  sprawie  Zaniedbania.
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Grooming  ma  miejsce,  gdy  ktoś  buduje  więź  emocjonalną  z  dzieckiem,  aby  zdobyć  jego  zaufanie  do  celów  nadużyć,  takich  jak  wyzysk.  

Dzieci  i  młodzież  mogą  być  przygotowywane  online  lub  twarzą  w  twarz,  przez  nieznajomego  lub  kogoś,  kogo  znają  -  na  przykład  

członka  rodziny,  przyjaciela  lub  personel  szkoły.

•  zachowywać  się  lekkomyślnie  w  kwestii  bezpieczeństwa  własnego  lub  

innych  •  wykazywać  oznaki  bólu  lub  dyskomfortu  •  zakrywać  ręce  i  nogi,  

nawet  w  ciepłe  dni  •  obawiać  się  przebrania  się  na  WF  lub  pływać  •  

przejawiać  zmianę  zachowania  –  z  cichego  na  agresywne,  lub  szczęśliwy  

z  wycofaniem  się  •  okazuj  uczucia  lub  zachowanie  zwracające  uwagę

Wskaźniki  nadużycia

•  często  opuszczają  szkołę  lub  spóźniają  się  •  

wykazują  oznaki  braku  chęci  do  powrotu  do  domu  •  

wykazują  przemoc/zachowania  seksualne  w  stosunku  do  zwierząt,  zabawek,  rówieśników

•  regularnie  wzdryga  się  przed  nagłymi,  ale  nieszkodliwymi  czynnościami,  np.  podnoszeniem  ręki

•  nadmiernie  czuły  w  stosunku  do  nieznajomych  lub  osób,  których  nie  znają  od  bardzo  dawna
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Groomerzy  mogą  być  płci  męskiej  lub  żeńskiej.  Mogli  być  w  każdym  wieku.

•  mieć  siniaki,  oparzenia,  złamania  lub  inne  urazy,  które  nie  mają  wiarygodnego  wyjaśnienia.  Np.  siniaki  na  dzieciach,  które  jeszcze  nie  

poruszają  się,  siniaki  na  policzkach,  uszach,  dłoniach,  ramionach,  stopach,  plecach,  pośladkach,  brzuchu,  tyłach  nóg,  siniaki  w  

skupiskach,  siniaki  z  odciskami  palców/pasków,  oparzenia  papierosami.

•  mają  niewyjaśnione  prezenty/pieniądze/telefony  komórkowe  lub  są  zbyt  skryte  w  Internecie
•  mieć  niską  samoocenę

Pielęgnacja

•  podważać  autorytet,  mieć  wybuchy  złości

•  kompulsywnie  kradną  lub  plądrują

Objawy  fizyczne  definiują  niektóre  rodzaje  nadużyć,  na  przykład  siniaki,  krwawienie  lub  złamania  kości  wynikające  z  wykorzystywania  

fizycznego  lub  seksualnego,  lub  urazy  odniesione  podczas  niewłaściwego  nadzoru  nad  dzieckiem.  Identyfikacja  fizycznych  objawów  

jest  skomplikowana,  ponieważ  dzieci  mogą  zadać  sobie  wiele  trudu,  aby  ukryć  obrażenia,  ponieważ  są  zawstydzone  lub  zawstydzone,  

lub  oprawca  im  grozi,  lub  nie  chcą,  aby  sprawca  wpadł  w  kłopoty.  Osobom  bez  przeszkolenia  medycznego  dość  trudno  jest  również  

sklasyfikować  urazy  jako  przypadkowe  lub  celowe  z  jakąkolwiek  dozą  pewności.

•  regres  do  zachowań  młodszego  dziecka

Dziecko,  które  jest  maltretowane  lub  zaniedbywane  może:

Jednak  dzieci  mogą  nie  mieć  żadnych  fizycznych  objawów  lub  mogą  być  trudniejsze  do  zauważenia  (np.  siniaki  na  czarnej  skórze),  
dlatego  personel  musi  być  również  wyczulony  na  behawioralne  oznaki  nadużycia.

•  nie  będą  zainteresowani  pracą  szkolną  •  będą  stale  

zmęczeni  lub  zaabsorbowani  •  uważaj  na  kontakt  fizyczny  •  

angażują  się  lub  posiadają  szczególną  wiedzę  na  temat  

narkotyków  lub  alkoholu  •  przejawiają  wiedzę  lub  zachowanie  seksualne  wykraczające  poza  

to,  czego  zwykle  oczekuje  się  w  ich  wieku.

Wiele  dzieci  i  młodych  ludzi  nie  rozumie,  że  zostały  zadbane  lub  że  to,  co  się  stało,  jest  nadużyciem.

•  wyglądają  na  zaniedbane  i  zaniedbane  •  

zmieniają  nawyki  żywieniowe  •  mają  trudności  

w  nawiązywaniu  lub  utrzymywaniu  przyjaźni  •  wyglądają  na  

przestraszonych  •  samookaleczenia,  w  tym  uderzanie  głową,  

zaburzenia  odżywiania
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•  Nadmierne  leki

•  Roszczenia  dotyczące  upadków/napadów  itp.,  które  nigdy  nie  zdarzają  się  w  szkole

•  Zabiegi  inwazyjne

•  Nie  interesuje  się  dzieckiem

•  Zaprzeczenie  jakiejkolwiek  kontuzji

Niepełnosprawne  dzieci;  inne  znaki  do  rozważenia

•  Źle  dopasowany  sprzęt

Infolinia  dla  osób  dorosłych,  które  przeżyły  –  patrz  załącznik.

•  Niespodziewane  opóźnienie  w  szukaniu  leczenia  –  medycznego,  dentystycznego,  co  jest  oczywiście  potrzebne

Nasi  pracownicy  są  przeszkoleni  w  zakresie  ACE  –  niekorzystnych  doświadczeń  z  dzieciństwa.  Rozumieją  i  pracują  nad  praktyką  
świadomą  traumy.

•  Przemoc  domowa.

•  Niechętny  do  nauki  sposobów  komunikowania  się  dziecka

•  Złe  ustalenia  dotyczące  toalety

Poszczególne  wskaźniki  rzadko,  w  odosobnieniu,  dostarczają  rozstrzygających  dowodów  nadużycia.  Powinny  być  postrzegane  
jako  część  układanki,  a  każda  mała  informacja  pomoże  DSL  zdecydować,  jak  postępować.

•  Problemy  ze  zdrowiem  psychicznym,  które  wpływają  na  rodzicielstwo

•  mutyzm  traumatyczny

•  Nieuzasadnione  użycie  przymusu

Wpływ  nadużycia

•  Nieuwzględnianie  godności  dziecka.

•  Nierealistyczne  oczekiwania  lub  ciągłe  narzekania  na  dziecko

•  Siniaki,  jeśli  nie  poruszają  się

•  Wyjaśnienia,  które  różnią  się  od  dziecka,  np.  dotyczące  siniaków

•  Karmienie  na  siłę

•  Przywłaszczenie  finansów  dziecka

39

•  Nieostrożne  obchodzenie  się

Odpowiedzi  rodziców,  które  mogą  budzić  niepokój;

•  Żądanie  usunięcia  dziecka

Nie  należy  lekceważyć  wpływu  krzywdzenia  dzieci.  Wiele  dzieci  dobrze  wraca  do  zdrowia  i  prowadzi  zdrowe,  szczęśliwe  i  
produktywne  życie,  chociaż  większość  dorosłych,  którzy  przeżyli,  zgadza  się,  że  emocjonalne  blizny  pozostają,  jakkolwiek  dobrze  
zakopane.  Dla  niektórych  pełne  wyzdrowienie  jest  poza  ich  zasięgiem,  a  badania  pokazują,  że  nadużycia  mogą  mieć  wpływ  na  
mózg  i  jego  rozwój.  Resztę  dzieciństwa  i  dorosłość  mogą  charakteryzować  lęk  lub  depresja,  samookaleczenia,  zaburzenia  
odżywiania,  nadużywanie  alkoholu  i  substancji,  nierówne  i  destrukcyjne  relacje  oraz  długotrwałe  problemy  medyczne  lub  
psychiatryczne.

•  Nadużywanie  alkoholu/narkotyków

•  Brak  stymulacji

Bardzo  ważne  jest,  aby  pracownicy  zgłaszali  i  rejestrowali  swoje  obawy  tak  szybko,  jak  to  możliwe  –  nie  potrzebują  „absolutnego  
dowodu”,  że  dziecko  jest  zagrożone  przed  podjęciem  działań.
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•  Nie  rozpoczynaj  własnego  dochodzenia  •  

Udostępniaj  informacje  tylko  na  zasadzie  niezbędnej  wiedzy  –  nie  omawiaj  niepotrzebnie  problemu  z  kolegami,  przyjaciółmi  lub  
rodziną.

Kluczowe  punkty,  o  których  pracownicy  powinni  pamiętać,  podejmując  działania,  to:

Zespół  DSL  omówi  problem  i  uzgodni  kierunek  działania.  Ich  postępy  będą  monitorowane  podczas  spotkań  nadzoru  
rówieśniczego  zespołu  DSL.

Obowiązkiem  całego  personelu  (zatrudnionego  w  jakiejkolwiek  roli  w  szkole)  jest  zgłaszanie  i  zgłaszanie  swoich  obaw  tak  
szybko,  jak  to  możliwe,  członkowi  Zespołu  ds.  Bezpieczeństwa.  DSL  będzie  dostępny  przez  cały  czas,  w  ciągu  dnia  szkolnego,  
aby  personel  mógł  z  nim  porozmawiać.  Wolontariusze  i  studenci  zdobywający  doświadczenie  zawodowe  będą  mieli  
wyjaśnione  im  obowiązki  w  ramach  ich  wprowadzenia.

•  Szukaj  wsparcia  dla  siebie,  jeśli  jesteś  w  trudnej  sytuacji,  zobacz  infolinie  w  dziale  kontakty.
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Aktywnie  zachęcamy  do  postawy  „nigdy  nie  rób  nic”,  jeśli  personel  ma  obawy  dotyczące  dziecka  i  zachęcamy  do  dyskusji  z  DSL  
w  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości.  Maltretowanie  dziecka  nigdy  nie  jest  dopuszczalne.  Zapewnimy,  że  nie  mamy  kultury,  w  
której  niskie  standardy  są  uznawane  za  akceptowalne  lub  postrzegane  jako  „normalne”  dla  rodziny  lub  społeczności.

•  Nagrywaj  na  CPOMS  używając  języka  formalnego  i  popraw  słownictwo  i  terminologię  i  natychmiast

Strona  internetowa  Wakefield  Families  Together  zapewnia  wiele  porad  i  wsparcia  –  Wczesna  pomoc;
Wakefield  Families  Together  –  Wakefield  Families  Together

Podjąć  działanie

przejść  do  DSL.  Jeśli  potrzebujesz  pomocy,  porozmawiaj  z  DSL.

Ośrodki  Children  First  i  ustalenia  Zespołu  Wokół  Szkoły  (TAS)/pracownicy  łączników  szkolnych  są  w  stanie  wskazać  personelowi  
szkoły  i  zaoferować  wsparcie

•  W  nagłych  przypadkach  podejmij  działania  niezbędne,  aby  pomóc  dziecku,  na  przykład  zadzwoń  pod  numer  999  lub  poszukaj  pomocy  medycznej

Zobacz  schemat  blokowy  w  Bezpieczne  dzieci  w  edukacji,  część  1.

•  ZGŁOŚ  swoje  obawy  do  DSL  tak  szybko,  jak  to  możliwe.

Uwaga.

Wakefield  ma  ciągłość  potrzeb  dla  dzieci  i  rodzin,  które  potrzebują  wsparcia,  waha  się  od  poziomu  1  do  poziomu  4.  Warto  
zauważyć,  że  powód  do  niepokoju  nie  zawsze  wymaga  odpowiedzi  na  poziomie  4,  może  to  być  rodzina  potrzebuje  niższego  
poziomu  wsparcia,  aby  pomóc  tej  sytuacji.

Każde  dziecko,  w  każdej  rodzinie,  w  każdej  szkole  może  stać  się  ofiarą  nadużycia.  Personel  powinien  zawsze  zachowywać  
postawę  „tu  może  się  zdarzyć”  i  pozostawać  profesjonalną  ciekawością.

•  Poproś  o  informację  zwrotną,  a  jeśli  nie  ma  ulepszeń,  zachęcaj  do  ponownego  rozważenia.  Zobacz  sekcję  eskalacji.
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Szkoła  ma  obowiązek  interweniować  wcześnie  i  udzielać  wsparcia,  jednak  nie  jest  obowiązkiem  szkoły  dochodzenie  lub  

decydowanie,  czy  dziecko  było  maltretowane.  Szkoły  nie  mają  uprawnień  do  badania  problemów  związanych  z  ochroną  dzieci.

Szkoła  zwykle  stara  się  omówić  wszelkie  obawy  dotyczące  ucznia  z  rodzicami.  Należy  to  traktować  z  wyczuciem,  a  DSL  będzie  w  

najbardziej  poinformowanej  pozycji,  aby  nawiązać  kontakt  z  rodzicem  w

Poziom  2  –  Na  przykład  usługa  powszechna  zapewnia  dodatkowe  wsparcie  lub  odwołuje  się  do  innej  pojedynczej  agencji.  Szkoły  

mogą  używać  Znaków  Bezpieczeństwa  do  oceny  na  tym  poziomie.

Personel  powinien  odnotować  te  wczesne  obawy.  Jeśli  uczeń  zacznie  ujawniać,  że  jest  krzywdzony,  personel  powinien  

postępować  zgodnie  z  poradą  dotyczącą  ujawnienia/oskarżeń.

Po  wstępnej  rozmowie  z  uczniem,  jeśli  członek  personelu  pozostaje  zaniepokojony,  powinien  omówić  swoje  obawy  z  DSL.

Poziom  3  –  Wieloagencyjne  podejście  do  wsparcia.  Wczesna  pomoc/ocena  SoS  dla  wielu  agencji.  Organizacja  Children  First  Hub  i  

TAS  może  być  w  stanie  wesprzeć.

W  takich  okolicznościach  personel  umożliwi  uczniowi  rozmowę.  Zaobserwowane  przez  nich  oznaki  mogą  wynikać  z  różnych  

czynników,  np.  rodzic  się  wyprowadził,  zwierzę  domowe  zdechło,  dziadek  jest  bardzo  chory.

Poziom  1  –  Usługi  powszechne  odpowiadają  potrzebom  –  nie  jest  wymagana  dodatkowa  interwencja.

Personel  może  zapytać  ucznia,  czy  wszystko  jest  w  porządku,  czy  coś  się  martwi  lub  czy  chce  porozmawiać.

Jeśli  martwisz  się  o  dobro  ucznia
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Zachowanie  ucznia  mogło  się  zmienić,  jego  grafika  może  być  dziwaczna,  mogą  pisać  opowiadania  lub  wiersze,  które  ujawniają  

dezorientację,  niepokój  lub  problemy  ze  zdrowiem  psychicznym  lub  też  ich  zachowanie  mogło  się  zmienić.

Zdarzają  się  sytuacje,  w  których  personel  może  podejrzewać,  że  uczeń  może  być  zagrożony,  ale  nie  ma  „prawdziwych”  dowodów.

Powiadamianie  rodziców

Poziom  4  –  interwencja  ustawowa  i  ocena  są  potrzebne,  gdy  dziecko  jest  zagrożone  lub  obecnie  doznaje  znacznej  krzywdy.  Opieka  

społeczna/policja  oceniają,  badają  i  przewodzą  na  tym  poziomie.
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Jeśli  problem  jest  niski  i  można  go  rozwiązać  poprzez  wsparcie  duszpasterskie  w  szkole  (Poziom  2),  DSL  zainicjuje  wczesną  interwencję;

Zestaw  narzędzi  Wakefield  Neglect  będzie  uwzględniony  w  każdym  przypadku  zaniedbania.

Jednakże,  jeśli  szkoła  uważa,  że  powiadomienie  rodziców  może  zwiększyć  ryzyko  dla  dziecka  lub  pogorszyć  problem,  najpierw  należy  

zasięgnąć  porady  u  Opieki  Społecznej  MASH  lub  pracowników  łącznika  szkolnego.

Jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  szkoła  dokona  oceny  za  pomocą  ram  Znaków  Bezpieczeństwa  –  o  co  się  martwimy?,  co  działa  dobrze?,  co  

musi  się  wydarzyć?  (W  tym  wszystkie  podrozdziały,  np.  czynniki  komplikujące),  a  następnie  skalowanie.

Jeśli  szkoła  będzie  potrzebować  dalszej  pomocy  (tj.  przejście  na  poziom  3),  skontaktujemy  się  z  innymi  agencjami/pracownikiem  łącznika  

centralnego,  a  jeśli  problemy  nasilą  się,  można  się  skontaktować  z  pracownikami  łącznikowymi  pracownika  socjalnego  lub,  jeśli  to  konieczne,  

skierować  do  opieki  społecznej/MASH  (poziom  4)

Moment,  w  którym  powiedzą  uczniowi,  że  jest  to  kwestia  profesjonalnego  osądu.  Jeśli  wskoczą  natychmiast,  uczeń  może  pomyśleć,  że  

nie  chce  słuchać,  a  pozostawiony  do  samego  końca  rozmowy  uczeń  może  poczuć,  że  został  wprowadzony  w  błąd,  aby  ujawnić  więcej,  

niż  zrobiłby  to  w  innym  przypadku.

Pamiętaj,  że  w  niektórych  przypadkach  dzieci  mogą  powiedzieć  „pół  prawdy”,  aby  sprawdzić,  jak  można  obchodzić  się  z  informacjami

Będziemy  czujni,  jeśli  „historie”  rodziców  i  uczniów  różnią  się  w  jakikolwiek  sposób,  np.  w  odniesieniu  do  tego,  w  jaki  sposób  doszło  

do  urazu,  i  zapewnimy,  że  zostanie  to  odnotowane  i  udostępnione  innym  agencjom  w  razie  potrzeby.

Rejestrujemy  wszystkie  kontakty  z  rodziną,  daty  i  godziny,  w  tym  rozmowy  telefoniczne/listy.

Postępowanie  z  ujawnieniami/zarzutami

Dziecko  musi  mieć  dużo  odwagi,  by  ujawnić,  że  jest  maltretowane.  Istnieje  wiele  powodów,  dla  których  mogą  nie  być  w  stanie  

powiedzieć,  w  tym  -  mogą  czuć  się  zawstydzeni,  szczególnie  jeśli  molestowanie  ma  charakter  seksualny;  ich  oprawca  mógł  zagrozić,  

co  się  stanie,  jeśli  powie;  mogli  stracić  całe  zaufanie  do  dorosłych;  lub  mogą  wierzyć,  lub  powiedziano  im,  że  nadużycie  jest  ich  własną  

winą.

przypadku  wątpliwości,  podejrzenia  lub  ujawnienia/zarzutu.

Następnie  będziemy  uważnie  monitorować  ucznia  –  zachowanie/obawy/interakcje  z  rówieśnikami  i  rodzicami/postępy  w  nauce  itp.  

To  zademonstruje  częstotliwość  obaw  i  pomoże  w  budowaniu  wzorców.

Jeśli  uczeń  porozmawia  z  członkiem  personelu  o  jakimkolwiek  ryzyku  dla  jego  bezpieczeństwa  lub  dobrego  samopoczucia,  członek  

personelu  będzie  musiał  powiadomić  ucznia,  że  musi  przekazać  informacje  dalej  –  personelowi  nie  wolno  dochować  tajemnicy.

Zastosuj  podejście  naprawcze  i  jak  najszybciej  skontaktuj  się  z  rodzicami/opiekunami  (chyba  że  sytuacja  jest  na  tyle  poważna,  że  

naraziłaby  ucznia  na  zwiększone  ryzyko).  Możemy  wtedy  wykazać,  że  podjęto  szybkie  działania  i  czas  zaangażowania.

https://www.wakefieldscp.org.uk/professionals-and-practitioners/neglect-strategy

Na  tym  spotkaniu  omówimy  plan  dalszych  działań  na  wypadek,  gdyby  sytuacja  się  nie  poprawiła  i  zaoferujemy  skierowanie  do  innych  

lokalnych  służb.

Zaprosimy  rodziców/opiekunów  do  szkoły  na  spotkanie,  aby  zademonstrować  zawodowe  obawy  i  omówić  wspierające  partnerstwo  

robocze  w  najlepszym  interesie  ucznia  (np.  klub  śniadaniowy,  dodatkowe  wsparcie  w  szkole)

Ważne  jest,  aby  stale  ponownie  oceniać  obawy,  jeśli  nie  ma  ulepszeń.
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W  pewnych  okolicznościach  może  być  wymagana  ocena  ryzyka,  np.  HSB.  Szkoły  mogą  korzystać  z  ogólnego  szablonu  oceny  ryzyka  i  

mogą  chcieć  skonsultować  się  z  innymi  agencjami  w  celu  uzyskania  dodatkowego  wsparcia  i  wkładu.

Jeśli  rodzice  mają  jakiekolwiek  pytania  dotyczące  ochrony,  zachęcamy  do  skontaktowania  się  z  DSL.
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•  Pamiętaj  o  granicach  zawodowych  i  nie  dziel  się  osobistymi  doświadczeniami  lub  informacjami,  takimi  jak  „to  mi  się  
przydarzyło”

słuchacz

Zapisy  i  monitoring

właściwa  rzecz  mówi  do  mnie”

•  Pozwól  uczniom  swobodnie  mówić

informacje  o

do  wyznaczonego  leada  •  
Poszukaj  wsparcia  ze  strony  zespołu  DSL/infolini  w  dziale  kontaktów,  jeśli  czują  się  przygnębieni.
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•  Skup  się  na  słuchaniu,  a  nie  na  udzielaniu  rad

Poszukamy  głosu/opinii  Childsa  i  upewnimy  się,  że  jest  to  odnotowane  w  aktach.

•  Używaj  pytań  typu  Powiedz  mi,  co  się  stało…..?  Czy  jest  coś  jeszcze,  co  chcesz  mi  powiedzieć?  •  W  odpowiednim  
czasie  powiedz  uczniowi,  że  aby  mu  pomóc,  członek  personelu  musi  zdać

•  Zapisz  swoją  rozmowę  tak  szybko,  jak  to  możliwe  na  formularzu  zgłoszenia  wątpliwości  lub  CPOMS  i  oddaj

zło

Nasi  pracownicy  będą  zachęcani  do  zrozumienia,  dlaczego  ważne  jest,  aby  rejestracja  była  terminowa,  kompleksowa  i

bariery,  które  uczeń  musiał  pokonać,  aby  je  ujawnić.

przez  słuchacza.  Dzieci  mogą  również  wycofać  ujawnienia  później,  jeśli  poczują,  że  sprawy  wymknęły  się  spod  ich  
kontroli.  W  takich  sytuacjach  pomoże  skuteczna  komunikacja  i  budowanie  relacji  z  dziećmi.

•  Powiedz  uczniowi,  co  będzie  dalej.  Uczeń  może  zgodzić  się  na  pójście  z  Tobą,  aby  zobaczyć  Wyznaczoną

CPOMS  może  być  używany  do  rejestrowania  powodu  do  niepokoju,  jednak  personel  MUSI  ostrzec  DSL  o  problemie  
związanym  z  bezpieczeństwem  i  nie  polegać  na  systemie  elektronicznym  i  domniemaniu,  że  został  przeczytany  lub  podjęty.

Dlaczego  nagrywanie  jest  ważne

•  Dawaj  uspokajające  skinienia  głową  lub  słowa  pociechy  –  „Chcę  pomóc”,  „To  nie  twoja  wina”,  „Robisz

•  Unikaj  upominania  dziecka,  że  nie  ujawniło  się  wcześniej.  Mówienie  rzeczy  takich  jak  „Szkoda,  że  nie  powiedziałeś  mi  o  
tym,  kiedy  to  się  zaczęło”  lub  „Nie  mogę  uwierzyć  w  to,  co  słyszę”  może  być  sposobem  na  wsparcie  członka  
personelu,  ale  może  być  zinterpretowane  przez  dziecko  tak,  zrobili  coś

•  Zachowaj  spokój  i  nie  reaguj  przesadnie  –  uczeń  może  przestać  mówić,  jeśli  poczuje,  że  go  denerwuje

•  Nie  zapewnia  automatycznie  żadnego  fizycznego  dotyku  jako  komfortu.  Może  to  nie  być  pocieszeniem  dla  dziecka,  które  było  
wykorzystywane.  Będzie  to  zależne  od  przypadku  i  wieku.  Jeśli  jest  to  właściwe  i  w  najlepszym  interesie  dziecka,  członek  
personelu  zastosuje  bezpieczny  dotyk,  postępując  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  wytycznych  i  szkoleniach  dotyczących  
bezpieczniejszej  praktyki  pracy.

Personel  powinien  mieć  świadomość,  że  uczniowie  SEND  mogą  stanąć  przed  dodatkowymi  wyzwaniami  ochronnymi,  a  wszelkie  bariery  
utrudniające  ujawnienie  itp.  powinny  zostać  usunięte.

Ochrona  ołowiu.  W  przeciwnym  razie  daj  im  znać,  że  będziesz  się  z  nimi  konsultować.

W  trakcie  rozmów  z  uczniami  najlepszą  praktyką  jest,  aby  kadra:

•  W  razie  potrzeby  wyjaśnianie  lub  powtarzanie,  aby  sprawdzić,  co  słyszeli,  ale  w  żaden  sposób  nie  będzie  prowadzić  
dyskusji  i  nie  będzie  zadawać  bezpośrednich  lub  prowadzących  pytań  –  na  przykład,  czy  dzieje  się  to  również  z  
rodzeństwem  lub  co  myśli  o  tym  matka  ucznia.

Wszelkie  obawy  dotyczące  dziecka  będą  rejestrowane  w  profesjonalny  sposób  i  przekazywane  do  DSL  tak  szybko,  jak  to  
możliwe.  Wszystkie  zapisy  będą  stanowić  konto  oparte  na  faktach  i  dowodach,  a  wszelkie  działania  będą  dokładnie  
rejestrowane.  Zapisy  będą  podpisane,  datowane  i  datowane.

•  Nie  bój  się  ciszy  i  daj  uczniowi  miejsce  i  czas  na  kontynuowanie,  personel  rozpozna

•  Nie  osądzać  sprawcy

dokładny.
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Plik  zabezpieczający

W  niektórych  przypadkach  akta  zostaną  udostępnione  do  kontroli  zewnętrznej,  na  przykład  przez  agencję  regulacyjną  lub  z  powodu  
poważnego  przeglądu  sprawy  lub  audytu.

Mapa  ciała  będzie  używana  zgodnie  z  wytycznymi  dotyczącymi  nagrywania.

Wszystkie  incydenty/epizody  będą  rejestrowane,  np.  rozmowy  telefoniczne  z  innymi  agencjami,  w  kolejności  chronologicznej  z  większą  

szczegółowością  i  analizą  w  treści  akt.  Pomoże  to  zbudować  obraz  i  pomóc  DSL  w  analizie  i  działaniu,  które  mogą  obejmować  brak  

dalszych  działań,  monitorowanie,  czy  należy  przeprowadzić  ocenę  wczesnej  pomocy  lub  czy  należy  skierować  do  innych  agencji  -  

Opieka  Socjalna  MASH/Children  First

Huby/TAS  zgodne  z  dokumentem  Continuum  of  Need  (patrz  link  w  załączniku)  i  odzwierciedlające  podejście  Signs  Of  Safety.  (patrz  lista  

kontrolna  na  stronie  edukacyjnej  WSCP).

Po  otrzymaniu  zgłoszenia  dotyczącego  DSL  może  być  właściwe  otwarcie  bezpiecznego  pliku  zabezpieczającego  i  rozpoczęcie  

strony  chronologii.  Pomoże  to  w  budowaniu  wzorców  i  podejmowaniu  decyzji.

Szkoła  będzie  przechowywać  pisemne  zapisy  obaw  dotyczących  dzieci,  nawet  jeśli  nie  ma  potrzeby  kierowania

Plik  może  być  nieaktywny  pod  względem  monitorowania,  tj.  dziecko  nie  jest  już  LAC  i  podlega  planowi  ochrony  dziecka.  Jeśli  pojawią  

się  przyszłe  obawy,  można  je  ponownie  aktywować  i  wskazać  jako  takie  na  pierwszej  stronie  i  w  chronologii,  gdy  pojawią  się  nowe  

informacje.

Jeśli  dziecko  przeniesie  się  do  innej  szkoły,  akta  zostaną  bezpiecznie  przesłane  lub  przeniesione  do  DSL  w  nowej  placówce/szkole  i  

otrzymają  pisemne  potwierdzenie.  Pomiędzy  DSL  każdej  szkoły  zostanie  nawiązane  połączenie  w  odpowiednim  czasie,  aby  zapewnić  

płynne  i  bezpieczne  przejście  dla  dziecka.  Zachowamy  kopię  chronologii  w  celu  udokumentowania  działań,  zgodnie  z  wytycznymi  

dotyczącymi  przechowywania  dokumentacji.  Rekordy  CPOMS  będą

W  żadnym  momencie  członek  personelu  nie  będzie  robił  dowodu  fotograficznego  jakichkolwiek  obrażeń  lub  śladów  na  osobie  dziecka.

sprawę  do  agencji  zewnętrznych.  Każde  dziecko  będzie  miało  swój  indywidualny  plik,  tzn.  nie  będzie  posiadał  plików  rodzinnych.
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Utworzenie  akt  ochrony  jest  ważną  zasadą  w  zakresie  przechowywania  i  zestawiania  informacji  o  dzieciach,  które  odnoszą  się  albo  do  

troski  o  ochronę,  albo  do  nagromadzenia  obaw  o  dobrostan,  które  wykraczają  poza  zwykły  zakres  obaw  w  zwykłych  zdarzeniach  

życiowych.

Zapisy  będą  aktualizowane  i  regularnie  przeglądane  przez  DSL  w  celu  udokumentowania  i  wsparcia  działań  podejmowanych  przez  

personel  w  celu  wywiązania  się  z  ustaleń  ochronnych.

Ten  plik  będzie  przechowywany  oddzielnie  od  głównego  pliku  ucznia  i  będzie  przechowywany  w  bezpieczny  sposób  tylko  dla  

odpowiednio  przeszkolonych  DSL.  Główna  dokumentacja,  otwarta  dla  personelu,  będzie  miała  znacznik  wskazujący,  że  istnieje  

osobna  dokumentacja  zabezpieczająca  dla  tego  dziecka,  tak  aby  wszyscy  pracownicy  mający  kontakt  z  tym  dzieckiem  byli  

świadomi  istnienia  dodatkowej  luki  w  zabezpieczeniach.

Należy  pamiętać,  że  to,  co  stanowi  „troskę”  o  jedno  dziecko,  może  nie  być  „troską”  o  inne,  a  okoliczności  i  potrzeby  danego  dziecka  

będą  się  różnić,  np.  dziecko  objęte  planem  ochrony  dziecka,  pod  opieką,  Dziecko  w  potrzebie  może  być  postrzegane  inaczej  niż  

dziecko  w  ostatniej  żałobie,  problemy  zdrowotne  rodziców  itp.  Dlatego  przy  podejmowaniu  tej  decyzji  będziemy  kierować  się  

profesjonalnym  osądem,  ponieważ  będziemy  mieć  jasne  powiązania  i  dyskusje  między  personelem  duszpasterskim  a  DSL.

DSL  prowadzi  cotygodniowe  spotkanie  z  zespołem  ds.  ochrony.  Aktualizacje  dotyczące  wszystkich  bieżących  spraw  są  dołączone  do  

spotkania.

Prześlemy  informację  zwrotną  członkowi  personelu  o  wszelkich  działaniach,  jednak  będzie  to  konieczne  na  podstawie  wiedzy.  Może  

nie  być  właściwe,  aby  członkowie  personelu  znali  wszystkie  szczegóły.

W  przypadkach,  w  których  występuje  zaangażowanie  wielu  agencji  –  spotkania  i  plany,  działania  i  obowiązki  powinny  być  wyjaśnione,  
a  wyniki  odnotowane.
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Dokumenty  dotyczące  ochrony  dzieci  mogą  być  wyłączone  spod  przepisów  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych,  co  oznacza,  że  

dzieci  i  rodzice  nie  mają  automatycznego  prawa  do  wglądu  do  nich  w  określonych  okolicznościach.  Jeśli  którykolwiek  członek  

personelu  otrzyma  prośbę  od  ucznia  lub  rodzica,  aby  zobaczyć  dokumentację  dotyczącą  ochrony  dzieci,  skieruje  prośbę  do  

dyrektora  szkoły,  który  skonsultuje  się  z  zarządzaniem  informacjami.

Zestaw  narzędzi  Wakefield  Neglect  zostanie  wzięty  pod  uwagę  we  wszystkich  przypadkach  Neglect  przed  skierowaniem  do  innych  

agencji:  https://www.wakefieldscp.org.uk/professionals-and-practitioners/neglect-strategy/

DSL  dokona  skierowania  do  Opieki  Społecznej  MASH,  jeśli  uzna  się,  że  uczeń  cierpi  lub  może  doznać  znacznej  krzywdy  –  Poziom  4  

Kontinuum  Potrzeby.  W  DSL  absenc  każdy  może  dokonać  skierowania.  Odbywa  się  to  w  Wakefield  w  odniesieniu  do  Continuum  of  

Need  (patrz  link  w  załączniku)  i  formularza  polecającego  MARF  Multi  Agency,  wysłanego  w  bezpieczny  sposób.

http://westyorkscb.proceduresonline.com/chapters/p_res_profdisag.html?zoom_highlight=professio

Eskalacja  i  spór  zawodowy

https://www.npcc.police.uk/documents/Children%20and%20Young%20people/When%20to%20call%2
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Skierowanie  do  Opieki  Społecznej  MASH  (Poziom  4)

Oczekuje  się,  że  DSL  będzie  brał  udział  w  ocenach,  spotkaniach  strategicznych,  konferencjach  poświęconych  badaniom  itp.,  jeśli  

będzie  to  wymagane.

Skierowanie  do  policji

Pamiętaj,  jeśli  popełniono  przestępstwo,  skontaktuj  się  z  policją  pod  numerem  101  lub  999.  Przydatne  może  być  określenie,  

którego  działu  potrzebujemy,  np.  jednostka  ochrony  dzieci /  zespół  CVE /  zespół  ds.  nieprzyzwoitych  zdjęć.  Jeśli  uważamy,  że  dziecko  

ulega  radykalizacji,  skierujemy  się  do  funkcjonariusza  policji  ds.  zapobiegania,  korzystając  z  formularza  skierowania  na  stronie  

edukacyjnej  WSCP.

przekazywane  drogą  elektroniczną  z  zastosowaniem  zwykłych  zabezpieczeń.  https://learning.nspcc.org.uk/research  resources/

briefings/child-protection-records-retention-storage-guidance

Sprawozdania  z  zebrań  będą  udostępniane  rodzicom,  chyba  że  istnieje  ku  temu  dobry  powód,  a  raporty  zostaną  przesłane  do  

odpowiedniego  przewodniczącego  zebrania,  jeśli  DSL  nie  może  uczestniczyć  osobiście.

Kiedy  zgłosić  się  do  wskazówek  policji;

Opieka  społeczna  powinna  poinformować  DSL  o  wyniku  w  ciągu  jednego  dnia  roboczego.  Jeśli  tak  się  nie  stanie,  DSL  powinno  to  

sprawdzić  w  następnych  dniach  i  w  razie  potrzeby  eskalować.

końcowa+spór

Uczeń  (w  zależności  od  ich  wieku  i  zrozumienia)  i  rodzice  zostaną  poinformowani  o  wydaniu  skierowania,  chyba  że  zwiększyłoby  to  
ryzyko  dla  dziecka.

Jeśli  jest  już  pracownik  socjalny  przydzielony  do  tej  sprawy  -  ze  względów  bezpieczeństwa  należy  skontaktować  się  bezpośrednio  z  

pracownikiem  socjalnym.

Każdy  członek  personelu  może  zwrócić  się  do  innych  agencji  w  wyjątkowych  okolicznościach,  tj.  w  nagłych  wypadkach  lub  gdy  

istnieje  autentyczna  obawa,  że  nie  podjęto  żadnych  działań.

Wakefield  oferuje  usługę  konsultacji  przed  przyjęciem  skierowania.  Ważne  jest,  aby  zadzwonić  do  dyskusji  przed  wypełnieniem  

MARF.

Jeśli  sytuacja  nie  wydaje  się  poprawiać  lub  istnieje  jakikolwiek  zawodowy  spór  z  wynikiem,  szkoła  będzie  naciskać  na  ponowne  

rozpatrzenie  sprawy  i,  jeśli  to  konieczne,  zastosuje  się  do  procedury  niezgodności  zawodowej  WSCP.
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•  Bądź  otwarty  i  szczery.  (chyba  że  niebezpieczne  lub  nieodpowiednie)

Poufność  i  udostępnianie  informacji

•  Zastanów  się  nad  bezpieczeństwem  i  dobrym  samopoczuciem.

Lokalny  portal  wywiadowczy  PIP  –  do  zgłaszania  danych  wywiadowczych  –  nie  zastępuje  zwykłych  procedur,  jeśli  dziecko  jest  

zagrożone.  Portal  Wywiadu  Partnerskiego  |  Policja  Zachodniego  Yorkshire

•  Szukać  porady.  (w  razie  potrzeby  anonimizuj)

Dokumenty  dotyczące  ochrony  dzieci  mogą  być  wyłączone  z  przepisów  dotyczących  ujawniania  danych  o  ochronie  danych,  co  

oznacza,  że  dzieci  i  rodzice  nie  mają  automatycznego  prawa  do  wglądu  do  nich  w  określonych  okolicznościach.

Jednakże,  jeśli  będzie  to  zwykłą  praktyką,  aby  rodzice  byli  w  tym  czasie  informowani  o  wszelkich  obawach.  Jeśli  którykolwiek  członek  

personelu  otrzyma  prośbę  od  ucznia  lub  rodzica,  aby  zobaczyć  dokumentację  dotyczącą  ochrony  dzieci,  skieruje  prośbę  do  

dyrektora,  który  skonsultuje  się  z  zarządzaniem  informacjami.

Wizyty  domowe  

Kiedy  nasi  pracownicy  są  zobowiązani  do  odbycia  wizyt  domowych,  będziemy  postępować  zgodnie  z  najlepszymi  praktykami  i  zapoznać  się  z  listą  kontrolną
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Siedem  złotych  zasad  ochrony  udostępniania  informacji

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice

https://www.gov.uk/publications/data-protection-toolkit-for-schools

0the%20police%20guidance%20dla%20szkol%20and%20colleges.pdf

•  Przepisy  dotyczące  ochrony  danych/praw  człowieka  nie  stanowią  bariery.

Przepisy  dotyczące  ochrony  danych  nie  zabraniają  personelowi  szkoły  dzielenia  się  informacjami  z  odpowiednimi  agencjami,  w  

przypadku  gdy  informacje  te  mogą  pomóc  chronić  dziecko.  Najlepiej  byłoby,  gdyby  udostępnianie  informacji  miało  formę  pisemną,  

aby  istniał  ślad  dowodowy,  jednak  mogą  zaistnieć  sytuacje,  w  których  ta  metoda  jest  zbyt  powolna.  W  przypadkach,  w  których  agencje  

takie  jak  MASH  (Multi  Agency  Safeguarding  Hub)  dzwonią  do  szkoły,  prosząc  o  informacje,  personel  recepcji  przyjmie  wiadomość  i  

natychmiast  poinformuje  DSL,  DSL  upewni  się,  że  może  zidentyfikować,  kto  żąda  informacji  przed  udostępnieniem,  a  następnie  

zarejestrować  to,  co  zostało  udostępniony,  kiedy,  dlaczego  i  z  kim.

Pracownicy  będą  omawiać  wątpliwości  wyłącznie  z  wyznaczonym  kierownikiem  ds.  ochrony,  dyrektorem  lub  przewodniczącym  

gubernatorów  (w  zależności  od  tego,  kto  jest  przedmiotem  zainteresowania).  Ta  osoba  zdecyduje  następnie,  kto  jeszcze  potrzebuje  

tych  informacji,  i  będzie  je  rozpowszechniać  na  zasadzie  „wiedzy  koniecznej”.

•  Niezbędne,  proporcjonalne,  odpowiednie,  odpowiednie,  dokładne,  terminowe  i  bezpieczne.

Jeśli  jednak  uważamy,  że  powiadomienie  rodziców  może  zwiększyć  ryzyko  dla  dziecka  lub  zaostrzyć  problem,  najpierw  zasięgniemy  

porady  w  Social  Care  MASH.

Zwykle  staramy  się  omówić  wszelkie  obawy  dotyczące  ucznia  z  jego  rodzicami.  Należy  postępować  z  tym  ostrożnie,  a  DSL  będzie  w  

najbardziej  poinformowanej  sytuacji,  aby  skontaktować  się  z  rodzicem  w  przypadku  obaw,  podejrzeń  lub  ujawnienia/zarzutów.

•  Prowadź  rejestr  decyzji  i  jej  powodów.

Wszelkie  informacje  dotyczące  ochrony  osobistej  udostępniane  agencjom  zewnętrznym  zostaną  wykonane  w  sposób  bezpieczny,  np.  za  

pośrednictwem  bezpiecznej  poczty  e-mail,  chronionej  hasłem  lub  przesyłki  rejestrowanej.

https://www.wakefieldscp.org.uk/education/templates

•  W  razie  potrzeby  udostępnij  za  zgodą.
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khorseman@wakefield.gov.uk

E-mail;  social_care_direct_children@wakefield.gov.uk

Urzędnik  wyznaczony  przez  władze  lokalne

Główny  Praktyk:  Sara  Kendrick  -  01924  316950

https://www.bdct.nhs.uk/services/health-visiting-wakefield/

Pracownik  łącza

Konsultacja  jest  konieczna  przed  skierowaniem

Pracownik  socjalny  szkoły  Link

Pielęgniarstwo  w  Wakefield  School /  usługi  
wizyt  zdrowotnych;

01924  303570

Przyszłość  w  Umyśle  –  Zdrowie  Psychiczne

https://www.southwestyorkshire.nhs.uk/services/camhs  wakefield/

0800  915  1561

Telefon;  0345  850  3503

vmaybin@wakefield.gov.uk

Katarzyna  Jeździec

Zespół  Policji  CVE

PCSO

Marie  Pettman  -  01977  727032

CAMHS  Pojedynczy  punkt  dostępu

Ramy  Odporności  Wakefielda;

Usługa  WDDAS

07554  437400

Lokalne  i  krajowe  dane  kontaktowe

wakefield.sguchild@westyorkshire.police.uk

Doradca  ds.  Zabezpieczeń  dla  Edukacji

(BOK)

Szkoła  TAS/Pierwsze  Centrum  Dzieci

Craig  Briggs

Sara.Kendrick@swyt.nhs.uk

Przemoc  domowa  w  Wakefield  District

Minicom:  01924  303450  (wpisz  rozmowa  mile  widziana)

07747  790932

cveteam@wakefield.gov.uk

Praktykujący

https://www.bdct.nhs.uk/services/school-nursing-teams  wakefield/

Jednostka  ochrony  dzieci

Dyrektor  Opieki  Społecznej

jrose@wakefield.gov.uk

Vicky  Maybin  -  07788  743527

https://www.riskandresilience.org.uk/
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John  Rose

craig.briggs2@westyorkshire.police.uk

http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/adults  and-older-
people-services/domestic-abuse

lado.referrals@wakefield.gov.uk

01977  735865
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http://www.wakefield.gov.uk/schools-and  children/
supporting-families/education-welfare  service/about-

education-welfare-service

077889  753634 /  07590  357469

Wsparcie  lekowe  dla  młodzieży

https://www.wdh.co.uk/ContactUs/

crayne@wakefield.gov.uk

01924  306645 /  01924  306776  lub

Zapobiegaj  funkcjonariuszom  policji:

01924  307467

Psycholog  edukacyjny

https://www.turning-point.co.uk/

Centrum  Kobiet  Wakefield  Well

Opiekun  ds.  edukacji

Zespół  ds.  Bezpieczeństwa  Społeczności

http://www.wellwomenwakefield.org.uk/

Zaginieni  urzędnicy  ds.  edukacji  dziecka

https://learning.nspcc.org.uk/services/speak-out-stay-safe

Jackie  Roper

Sektor  wolontariatu  Wakefield  Young

Szkolna  pielęgniarka

E-mail:  ews@wakefield.gov.uk

http://www.wakefieldscp.org.uk/professionals-and-

Marina  Oldreive,

domowak@wakefield.gov.uk

Oferta  Lokalna  Wakefield  –  dla  dzieci  z  SEND  

i  ich  rodzin

http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/adults  and-older-people-
services

http://www.ylc.org.uk/

communitysafety@wakefield.gov.uk

Wirtualna  głowa  dla  LAC

OneCALL  0345  8  507  507

Strona  internetowa  Wakefield  Signs  of  Safety

wd.prevent@westyorkshire.police.uk  lub

Usługa  opieki  społecznej  Wakefield  Education;

NSPCC  Speak  Out  Zachowaj  bezpieczeństwo  
dla  szkół  podstawowych

Osiedle  Wakefield  District  WDH

Christa  Rayne

http://wakefield.mylocaloffer.org/Home

Zapobiegaj  –  Wakefield

Opiekun  ds.  edukacji

Usługi  dla  dorosłych  w  Wakefield

Joty  Wagner

07468  700810 /  07827  955425

jroper@wakefield.gov.uk
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Mieszka  konsorcjum

01924  327540
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http://www.wellwomenwakefield.org.uk/
https://learning.nspcc.org.uk/services/speak-out-stay-safe
mailto:ews@wakefield.gov.uk
http://mysite/Person.aspx?accountname=EXCH%5FDOMAIN%5F1%5Cmoldreive
mailto:domesticabuse@wakefield.gov.uk
http://www.wakefield.gov.uk/health-care-and-advice/adults-and-older-people-services
http://www.ylc.org.uk/
mailto:communitysafety@wakefield.gov.uk
mailto:wd.prevent@westyorkshire.police.uk
http://wakefield.mylocaloffer.org/Home
mailto:jroper@wakefield.gov.uk


Krajowe  Stowarzyszenie  Ludowe

Infolinia  NSPCC

Kontinuum  potrzeby  Wakefielda
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Infolinia  NSPCC  w  zakresie  zgłaszania  nieprawidłowości

Zespół  ds.  pracy  z  młodzieżą  Wakefield

020  7008  0151

http://www.stopitnow.org.uk/

Jeśli  doszło  do  przestępstwa,  skontaktuj  się  z  policją  pod  numerem  101  lub  

999,  odpowiednio.

http://www.wakefield.gov.uk/schools-and-children/early  help/young-carers

https://www.wakefieldscp.org.uk/education/

0800  789  321

0808  1000  900

0808  801  0331

0844  3814772

Oddział  Małżeństwa  Przymusowego

praktycy/znaki  bezpieczeństwa/

Zatrzymaj  to  teraz

Strona  internetowa  o  ochronie  informacji  dla  
szkół

dokument

0808  800  5000

Wykorzystywane  w  dzieciństwie  (NAPAC)

Młodzi  Opiekunowie  Wakefield

fmu@fco.gov.uk

Profesjonalna  infolinia  bezpieczeństwa  online

Policja

Wiodąca  organizacja  charytatywna  działająca  w  obszarze  wykorzystywania  

seksualnego.  Zapewnia  również  wsparcie  osobom,  które  martwią  się  

własnymi  myślami  lub  zachowaniem  wobec  dzieci.

https://wfyouth.co.uk/

0800  028  0285

SZKOLENIA,  WZORY,  AUDYT,  ZASOBY,  ZARZĄDZANIE  ZARZUTAMI,  

PRZEDSTAWICIELE  RAD  EDUKACYJNYCH.

Infolinia  antyterrorystyczna

https://napac.org.uk/

https://www.wakefieldscp.org.uk/professionals-and  praktyks/early-

help-strategy/
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http://www.stopitnow.org.uk/
https://www.wakefieldscp.org.uk/education/
mailto:fmu@fco.gov.uk
https://wfyouth.co.uk/
https://napac.org.uk/

