Vadlīniju paraugdokuments:
Bērnu aizsardzība

Bērnu aizsardzības vadlīnijas

(ierakstiet skolas nosaukumu)
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Mēs, (
) skola, uzņemamies galveno atbildību par mūsu uzraudzībā esošo bērnu aprūpi,
labklājību un drošību, un veicam šo pienākumu saskaņā ar mūsu pastorālās aprūpes politiku,
kuras mērķis ir nodrošināt labvēlīgu, atbalstošu un drošu vidi, cienot indivīdus viņu unikālo talantu
un prasmju dēļ, lai mūsu jaunatne varētu izglītoties un pilnībā attīstīt savu potenciālu. Viens veids,
kādā mēs tiecamies aizsargāt savus skolēnus, ir tāds, ka mēs palīdzam viņiem apgūt zināšanas
par iespējamiem vardarbības riskiem, palīdzot tiem atpazīt citu cilvēku nelabvēlīgu rīcību un
iegūt pārliecību un prasmes, kas nepieciešamas, lai sevi pasargātu.
Tālāk minētās bērnu aizsardzības paziņošanas procedūras mērķis ir pasargāt mūsu skolēnus,
nodrošinot, ka ikvienam mūsu skolas darbiniekam, skolotājam, atbalsta personālam un
brīvprātīgajam, ir skaidri zināma rīcības kārtība, kurai jāseko gadījumā, ja ir radušās aizdomas par
vardarbību pret bērnu vai par tā bezuzraudzību. Visu ieinteresēto pieaugušo galvenajām rūpēm
ir jābūt vērstām uz bērna aprūpi, labklājību un drošību, un katra bērna labklājība ir arī mūsu
vissvarīgākais apsvērums. Ar vardarbību pret bērniem nesamierināsies neviens mūsu skolā
strādājošais, un mēs arī zinām, ka daži vardarbības veidi pret bērniem ir kriminālpārkāpums.
Vardarbības veidi pret bērniem
Bezuzraudzība – pastāvīga vai nozīmīga bērna bezuzraudzība vai bērna neaizsargāšana pret
jebkāda veida apdraudējumiem, ieskaitot aukstumu vai badu, vai pastāvīga svarīgu aprūpes
aspektu neizpilde, kā rezultātā tiek nodarīts būtisks kaitējums bērna veselībai vai attīstībai, tai
skaitā, ja bērns ieguvis nedabisku nevēlēšanos pilnveidoties.
Fiziska vardarbība – fiziska bērna savainošana ar tīšu nodomu, vai arī apzināta vardarbības
nenovēršana.
Seksuāla vardarbība – bērna vai jaunieša seksuāla izmantošana pieaugušā vai cita jaunieša
seksuālas baudas apmierināšanai; bērnu vai jauniešu iesaistīšana jebkāda veida seksuālajās
darbībās (arī attiecībā uz pornogrāfiju), ko viņi neizprot, par ko nespēj sniegt informētu piekrišanu
vai kas izkropļo tradicionālās lomas ģimenē.
Emocionālā vardarbība – pastāvīga vai nozīmīga emocionāli negatīva izturēšanās vai
atraidīšana, kā rezultātā uz bērna emocionālo, fizisko attīstību un/vai uzvedību tiek atstātas
negatīvas sekas.
Ņirgāšanās – ņirgāšanās ir ļoti mokoša un postoša vardarbības forma, kas mūsu skolā netiek
pieļauta. Personāls modri uzrauga ņirgāšanās iespējamības rašanos un ir gatavs nekavējoties
pieņemt mērus, lai novērstu attiecīgās situācijas un aizstāvētu un nomierinātu cietušo un
disciplinētu vainīgo. Pēc šādu huligānisma izpausmju novērošanas, nekavējoties tiks paziņots gan
cietušā, gan vainīgā vecākiem.
Visas vecāku sūdzības par viņu bērnu reālu vai varbūtēju apņirgšanu pilnībā izmeklēs bērnu
aizsardzībai nozīmētais skolotājs, un kopējiem spēkiem tiks panākta cietušā aizstāvība. Tas parasti
izpaužas tā, ka cits bērns vai neliela bērnu grupa piedāvā savu draudzību un atbalsta cietušo
visā skolas dienas garumā. Sūdzību iesniegušajiem vecākiem nedēļas laikā pēc sūdzības
iesniegšanas nozīmētais skolotājs sniegs personīgu atbildi par veikto izmeklēšanu un
pieņemtajiem mēriem.
Sankcijas pret vainīgo tiks vērstas atkarībā no gadījuma nopietnības, un ietvers jebkādu privilēģiju
vai atbildīgā posteņa zaudēšanu skolā. Viņa rīcība tiks rūpīgi novērota līdz brīdim, kad personāls
būs pārliecinājies, ka problēma ir novērsta. Ja skolēna huligāniskā uzvedība tomēr turpināsies,
tiks piemērotas otrās pakāpes bērna aizsardzības procedūras, kas aprakstītas tālāk.
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Paziņošanas kārtība iespējamai (vai noskaidrotai) vardarbībai pret bērnu
1.
Bērnu aizsardzībai nozīmētais skolotājs ir ………………. Viņa prombūtnē atbildību par bērnu
aizsardzības lietām uzņemas ……………...
2.
Ja bērns atklāj skolotājam vai citam darbiniekam faktus, kas dod iemeslu aizdomām par
iespējamu vardarbību vai, ja darbinieks ir norūpējies par bērnu, tam ir atbilstoši jārīkojas.
3.
Viņš nedrīkst veikt izmeklēšanu – tā ir Sociālā dienesta pārziņā – bet par lietu tam ir
nekavējoties jāziņo nozīmētajām skolotājam, jāapspriežas ar viņu un situācija jāreģistrē.
4.
Nozīmētais skolotājs nekavējoties apspriedīs šo jautājumu ar direktoru, lai plānotu tālāko
rīcību un dokumentēs situāciju rakstiski.
5.
Direktors, konsultējoties ar nozīmēto skolotāju, nolems, vai bērna interesēs ir nodot lietu
tālāk Sociālajam dienestam. Ja pastāv bažas, ka bērns tiek pakļauts riskam, skolai ir obligāti lieta
jānodod tālāk. Ja nepastāv bažas, ka iespējamais vainīgais varētu būt kāds no vecākiem, par
situāciju nekavējoties tiks informēti bērna vecāki.
6.
Pirms lietas nodošanas tālāk direktors var lūgt paskaidrojumu vai padomu un konsultēties ar
izglītības pārvaldības institūcijām vai Katoļu skolu padomes (CCMS) atbildīgo amatpersonu vai
vecāko sociālo darbinieku. Kamēr nebūs veikts lietas pilnīgs novērtējums un iegūts atbilstošais
padoms, netiks pieņemts lēmums par lietas nodošanu tālāk Sociālajam dienestam. Mūsu
galvenā prioritāte ir bērna drošība.
7.
•
•

Ja pastāvēs bažas par iespējamu vardarbību, direktors ziņos:
Sociālajām dienestam
Izglītības pārvaldības institūcijai vai CCMS Bērnu aizsardzības birojam
Ziņojums tiks iesniegts aploksnē ar marķējumu: „KONFIDENCIĀLS - BĒRNA AIZSARDZĪBA”

Ja sūdzība par iespējamu vardarbību pret bērnu ir vērsta pret darbinieku, nekavējoties jāinformē
direktors (vai nozīmētais skolotājs, ja direktors nav pieejams). Tiks ievērota augstākminētā kārtība
(ja vien sūdzība netiek vērsta pret nozīmēto skolotāju). Ja lieta tiek nodota Sociālajam
dienestam, darbinieks tiks atbrīvots no pienākumiem, kuros notiek tieša saskare ar skolēniem, un
var tikt uz laiku atbrīvots no darba piesardzības dēļ, gaidot uz Sociālā dienesta izmeklēšanu.
Nekavējoties tiks informēts Pārvaldes padomes priekšsēdētājs.
Ja sūdzība ir vērsta pret direktoru, par to nekavējoties tiek informēts nozīmētais skolotājs (vai viņa
vietnieks, ja viņš nav pieejams). Viņš informēs Pārvaldes padomes priekšsēdētāju, ar kuru kopā
tiks nodrošināta nepieciešamā rīcība.
Ja darbinieks nav pārliecināts par nepieciešamo rīcību gadījumā, kad radušās bažas par kādu
bērnu, kā arī nav pārliecināts par iespējamām vardarbības pazīmēm jeb simptomiem, viņam
jārunā ar nozīmēto skolotāju.
Jāievēro, ka darbiniekiem sniegto informāciju par iespējamu bērna ļaunprātīgu izmantošanu
nedrīkst paturēt neizpaustu. Bērna interesēs darbiniekam var būt nepieciešamība paziņot
informāciju citiem profesionāļiem. Tomēr tā tiks izpausta tikai nepieciešamajām personām.
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Bērna aizsardzība: Paziņošanas kārtība vecākiem
Kā vecāki var iesniegt sūdzību

Es esmu nobažījies par bērna drošību.

Es varu runāt ar klases audzinātāju.

Ja es vēl joprojām esmu nobažījies, es
varu runāt ar bērnu aizsardzībai nozīmēto
skolotāju.
Vārds/gads Atbildīgais/VP par pastorālo
aprūpi.

Ja es vēl joprojām esmu nobažījies, es
varu runāt ar direktoru.

Ja es vēl joprojām esmu nobažījies, es
varu runāt ar/rakstīt Pārvaldes padomes
priekšsēdētājam.

Jebkurā laikā es varu runāt ar sociālo
darbinieku vai policiju (PSNI).
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