Въпроси свързани с безопасността
Присъствието на вашето дете се наблюдава
ежедневно и честите отсъствия винаги се следят от
компетентен служител. Училището има правила
относно присъствието, с които следва да се
запознаете.
Поведение – училището има ясни правила за
поведението на цялата училищна общност, които
следва да бъдат спазвани, за да може всички да са
щастливи и в безопасност. Ние разбираме, че
понякога децата имат противоречия, които ще
бъдат разрешени от възрастен, който ще изслуша
засегнатите страни и ще им помогне в
разрешаването на проблема.

Какво трябва да направи училището
Детето трябва да ходи на училище, като се чувства в
безопасност, с оглед постигането на максимално
добри резултати.
 Всеки, който работи/желае да работи в училището
ще бъде проучен, за да се уверим, че е безопасно
да работи с деца, след което ще бъде обучен да
разпознава насилие над деца и какво да прави в
такива случаи.
 Училището разполага със служител по сигурността
и безопасността на учениците /DSL/, който има
нужната квалификация и познания, как да действа
при възникнал проблем.



Тормоз – училището приема много сериозно всички
случаи на тормоз и ще работи с децата и
семействата им, за да се опита да разреши
всякакви проблеми. Училището има правила
относно тормоза, с които следва да се запознаете.
Здраве и безопасност – всеки в училище има
задължението да осигури безопасна работна среда
за възрастните и учениците. Училището има ясни
правила относно здравето и безопасността, които
всеки следва да спазва. Училището разполага с
обучен персонал за оказване на първа помощ в
случай на инцидент в училище.
Интернет безопасност – Училището разбира, че
технологиите играят важна роля в образованието
на децата и се ангажира с опазването им във
виртуалния свят. За да подпомогне родителите,
училището разполага с информация за онлайн
безопасност, която да им помогне да осигурят
безопасността на децата си, както в училище, така
и вкъщи.
Оплаквания – ако имате оплаквания, относно това,
как училището работи с Вас или вашето дете, моля
бъдете уверени, че можете да споделите с нас.
Директорът винаги ще се радва да ви съдейства, за
да разрешите всякакви възникнали затруднения.
По-добре е да говорите с нас, преди проблемът да
се задълбочи. Ако считате, че проблемът не е
разрешен може да повдигнете въпроса до
Училищното настоятелство.



Служителят /DSL/ има функции относно: тормоз,
интернет безопасност и пасторални грижи.
Ние винаги ще ви изслушаме и ще работим заедно
с вас, ако имате притеснения относно детето си. В
някои случаи определени опасения няма да бъдат
споделени с вас, докато не бъдат сезирани
Социалните служби. Училището има политика за
безопасност, от която може да получите повече
информация, както и кога трябва да се обърнем към
Социалните служби/полицията. Моля обърнете се
към нас, как може да се запознаете с нея.
Ние ще помогнем на детето ви, да се научи да се
пази. Уроците може да включват: здравословно
хранене, анти-тормоз, интернет безопасност,
безопасност на движението, добри отношения с
околните, осведоменост относно наркотици и
алкохол. В част от тези уроци на детето ви, ще му
бъде обяснено, как да постъпи, ако има
притеснения относно сигурността си.

Какво трябва да направят родителите/лица
полагащи грижи за детето?
Това са най-важните хора, които отговарят за
безопасността на децата. Вие винаги трябва да:
 Се чувствате сигурни да изразите притесненията
си относно детето.
 Говорите с училището, ако имате нужда от помош
или подкрепа.
 Уведомите училището, ако има издадени съдебни
заповеди, отнасящи се до сигурността детето ви.
 Уведомите училището при смяна на име, адрес,
тел.номер, промяна във връзка родителските
права.
 Уведомете училището, кой ще оставя и взима
детето ви и посочете поне 2 номера за спешни
повиквания. Следва да уведомите училището при
всякакви промени на гореописаните обстоятелства.
 Уведомявайте училището, ако детето ви ще
отсъства и поради, какви причини.

Безопасност на децата
в образованието
Информация за
родители
Допълнителна информация за
безопасността в училище може да намерите
на сайта на училището и на секцията за
родители на http://www.bournemouth-poolelscb.org.uk/parents/
Ако имате опасения относно
безопасността на вашето или друго дете,
може да се обърнете към служител по
безопаснoстта /DSL/, негов заместник
или друг компетентен служител или
може да се свържете с:
Bournemouth MASH 01202 458101 or
MASH@bournemouth.gov.uk
Poole MASH: 01202 735046 or
childreferrals@poole.gov.uk
Полиция на 999 при спешни случаи
или 101 за неспешни случаи
NSPCC 0808 800 5000
Детска линия 0800 1111
Bournemouth and Poole LSCB Safeguarding in Education
Sub Group February 2017

Какво представлява осигуряването на
безопасност?
Всички деца и младежи имат нужда от възрастни, на
които имат доверие да ги защитят от други хора или
да не се наранят. Също така и да предприемат
действия в помощна децата да постигнат възможно
най-добри резултати?

Как може да бъде постигнато това?
Трябва да се уверим, че всички деца/младежи :
за тях се полагат добри грижи
са здрави
са в безопасност
имат най-добрия шанс в живота и че:
всички хора, работещи с децата/младежите са
безопасни и подходящи за тази работа
всички
места,
които
децата/младежите
посещават са безопасни.

Безопасността е също така и относно …
Подкрепянето на деца, младежи и семействата
им
Осигуряване на подкрепата на други хора при
необходимост
Ранно установяване и намеса, ако дете/младеж
има нужда от помощ
Да знаете, какво да правите, ако се притеснявате
за дете/младеж
Разпознаване, кога дете/младеж е в риск от
нараняване или насилие
Предприемане на действия по защита на
детето/младежа
Преди всичко безопасността е насочена към
съвместна работа за предотвратяването на вреда
или насилие. Не е само относно защитата и намесата
в тези семейства, където децата/младежите са найзастрашени от нараняване или насилие.
Всеки носи отговорност за безопасността на
децата и младежите.

Безопасността включва широк кръг от
проблеми като……..

Видове насилие
Има 4 вида насилие: Емоционално, Физическо,
Сексуално и Неполагане на грижи.

Тормоз

Банди, Младежко насилие

Предразсъдъци

Обезобразяване на женски

Пожарна безопасност

гениталии

Емоционалното насилие

Насилие над деца

Домашно насилие

Бягство

Безопасност на движението

Хранителни разстройства

Сексуална експлоатация

Защита на децата

Трафик на деца

Депресия

Наркотици & Алкохол

Е налице, когато родителите/настойниците или някой
друг не успяват да покажат любов или внимание към
децата си, заплашват ги, подиграват им се или ги
подценяват, което ги кара да бъдат нервни,
необщителни, агресивни или с отклонения в
поведението.

Психични проблеми

Самонараняване

Изчезване на деца

Интернет безопасност

Образование

Здраве & Сигурност
Превенция на
радикализацията

Физическо насилие
Е налице, когато родителите/настойниците или някой
друг съзнателно нанася наранявания на детето или
младежа, или не го предпазва от физическо насилие,
което му се причинява от някой друг.

Разпознаване на насилието
Преди всичко, безопасността се изразява в закрилата
на децата/младежите от насилие.
Насилие над дете има в случай на нараняване на всяко
лице под 18 години или за което не се полагат
достатъчно грижи.
Понякога насилието може да е от страна на непознат,
друго дете или младеж, но обикновено те познават
насилника – пр. семейство или социална мрежа.
Децата и младежите може да станат жертва на насилие
навсякъде, например в дома си, в училище, местния
спортен център или след училищния клуб и т.н. Понякога
има свидетел на случващото се, но той не се опитва да
го спре. Това също е погрешно!

Последиците от насилието
Децата жертви на насилие или такива за които не са
полагани грижи ще са засегнати в краткосрочен план, но
в дългосрочен план последиците могат да повлияят
животът им занапред като проблеми във връзките,
психически проблеми или злоупотреба с наркотици или
алкохол.

Сексуално насилие
То се изразява в насилване или подлъгване на детето
да участва в сексуални действия, без да е
необходимо това да включва висока степен на
насилие и независмо от това дали детето осъзнава,
какво се случва.
Неполагане на грижи
Има налице, когато родителят/настойникът не в
състояние да осигури основни нужди на детето като
храна, облекло, подслон или медицински грижи, или
когато децата са оставени без надзор, без защита или
ги излага на опасност.
Домашно насилие
Училището получава известие от полицията, в случаи
на домашно насилие в семейството на детето.
Те ще предложат подкрепа, наблюдение и ще се
свържат със Социалните служби, ако имат други
опасения.

