Czym jest wykorzystywanie
i krzywdzenie dzieci?

Ochrona Dziecka
Nasze procedury interwencyjne w ramach
ochrony dziecka maja na celu chronic
dzieci przed krzywdzeniem.
Dobrobyt kazdego dziecka, ktore jest pod
nasza opieka, jest dla nas najwazniejszy.

Zaniedbanie — nie zapewnianie odpowiednich warunkow do rozwoju dziecka,
ktore moze powodowac uszczerbek na
zdrowiu lub zaburzenie rozwoju dziecka.

W przypadku podejrzenia zlego
traktowania dziecka, kazdy pracownik
Forge IPS musi postepowac zgodnie z
procedura interwencyjna.

Przemoc fizyczna — wszelkie intencjonalne dzialania wobec dziecka powodujace
urazy na jego ciele lub celowe niezapobieganie takim dzialaniom.

Zaden pracownik naszej szkoly nie
zlekcewazy krzywdzenia, wykorzystywania
lub zlego traktowania dzieci.
Zespol Wyznaczony do Ochrony Dziecka:

Denise Mahon

Grainne Kerr

Neville Watson

Ms. Denise Mahon - Nauczycielka
Wyznaczona do spraw ochrony dziecka
Mrs. Grainne Kerr - Zastepca Nauczycielki
Wyznaczonej do spraw ochrony dziecka
Mr. Neville Watson - Dyrektor szkoly

Wykorzystanie seksualne - wykorzystanie
dzieci przez mlodziez lub osoby dorosle
dla uzyskania przyjemnosci seksualnej.
Przemoc emocionalna— odrzucenie lub
ignorowanie potrzeb emocjonalnych
dziecka, ktore szkodliwie wplywa na jego
rozwoj emocjonalny.

Szkolna Procedura Interwencyjna
Jesli pracownik szkoly ma podstawy przypuszczac, ze dziecko jest krzywdzone lub jesli
dziecko samo mu sie zwierzy, musi on bezzwlocznie zglosic podejrzenie o krzywdzeniu
do Ms Mahon, a w razie jej nieobecnosci
kolejno do Mrs Kerr i do Mr Watson’a.
Zespol Wyznaczony do Ochrony Dziecka
przedyskutuje i odnotuje zgloszenie.
Stosownie do okoliczosci, czlonek zespolu
zawiadomi Opieke Spoleczna oraz
Wyznaczonego Przedstawiciela Ochrony
Dziecka z EANI i bedzie postepowal zgodnie
z ich wytycznymi. Konieczne moze byc
przekazanie sprawy do Opieki Spolecznej lub
zgloszenie na Policje.
Rodzice zostana
poinformowani o
podjetych krokach
jesli informacja ta
nie zaszkodzi dziecku.

Szkola nie prowadzi dochodzenia w spawie
krzywdzenia dzieci. Naszym zadaniem jest
zanotowanie i zawiadomienie odpowiednich instytucji. Dochodzenia prowadzone sa
przez Opieke Spoleczna i Policje.
Nalezy pamietac, ze informacji o krzywdzie
dziecka nie wolno trzymac w tajemnicy.
Bezpieczenstwo dzieci jest dla nas
najwazniejsze, wiec stosownie do okolicznosci, przekazemy informacje o krzywdzeniu
odpowiednim organom, ktore maja prawny
obowiazek chronic dzieci.

Co moge zrobic jesli cos mnie martwi?

Skar ga na
pracownika szkoly
W przypadku skargi na pracownika szkoly, obowiazuje ta sama



Moge porozmawiac z moim nauczycielem/
moja nauczycielka.



Moge porozmawiac z Ms. Mahon, ktora jest
Nauczycielka Wyznaczona do ochrony dzieci
lub z jej zastepczynia, Mrs. Kerr.



Moge porozmawiac z Mr. Watson’em.



Moge porozmawiac z kazdym pracownikiem
szkoly a oni beda wiedziec jak mi pomoc.



Moge porozmawiac z pracownikiem
spolecznym dzwoniac pod:

procedura interwencyjna.
Jesli skarga dotyczy Nauczyciela
Wyznaczonego lub jego zastepce, przewodniczacy Rady
Szkoly, Mr. Michael Prendergast,
zostanie poinformowany i
bedzie kontynuowal procedure
interwencji.
Bedzie on wspolpracowal z Mrs.
Claire Humphrey, ktora jest

028 90 507000 (od 9.00 do 17.00)
028 90 565444 (po 17.00 i w weekendy)

Wyznaczonym Radca Szkoly do
ochrony dzieci.

Dodatkowe informacje odnosnie polityki ochrony dziecka
oraz procedury interwencji
dostepne sa w sekretariacie.



Moge zadzwonic na policje i poprosic o porade w sprawie ochrony dziecka:
Informacja: 0845 600 800
W razie naglej potrzeby: 999 lub 112



Moge zadzwonic do Childline: 0800 1111
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Nauczycielka Wyznaczona:

Ms. Denise Mahon

