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A(z) ( ) iskola elsődleges felelősséggel tartozik a ránk bízott gyermekek gondozásáért, jólétéért és
biztonságáért, és ezt a feladatot a lelkisegély-szolgálatra vonatkozó szabályzaton keresztül látjuk el.
Ennek célja a gondoskodó, támogató és biztonságos környezet kialakítása, amely az egyéneket saját
tehetségük és képességeik alapján értékeli. Ebben a környezetben minden fiatal teljes mértékben képes
tanulni és önmagát fejleszteni. Tanulóink védelmének egyik módja, hogy segítünk nekik a visszaélésekkel
kapcsolatos kockázatok megismerésében, amellyel felismerhetik mások a nem kívánatos magatartását,
valamint megszerzik az önvédelemhez szükséges magabiztosságot és képeket.
Az alábbi gyermekvédelmi szabályzat célja a tanulók védelme, amelynek keretében biztosítjuk, hogy az
iskolánkban dolgozó személyek – tanárok, tanárokon kívüli személyzet és az önkéntesek – világos
útmutatást kapnak arról, mit kell tenniük, ha gyanítják, hogy egy gyermek visszaélés vagy elhanyagolás
áldozata. A gondoskodó szülők elsődleges célja a gyermekek gondozása, jóléte és biztonsága. A
gyermekekkel való visszaélést iskolánk dolgozói nem hagyják figyelmen kívül, és tisztában vagyunk
azzal, hogy a visszaélés néhány formája bűncselekménynek minősül.
A gyermekekkel kapcsolatos visszaélések formái
Elhanyagolás – gyermekek állandó és jelentős mértékű elhanyagolása, illetve annak elmulasztása, hogy a
gyermekeket a veszélyektől megóvja – többek között hideg vagy éhezés – vagy annak állandó
elmulasztása, hogy alapvető mértékben gondoskodjon a gyermekekről, aminek következtében a
gyermekek egészsége vagy fejlődése jelentős szenved, beleértve a nem szervi jellegű károsodást.
Fizikai – a gyermekek fizikai megsértése, függetlenül attól, hogy azt szándékosan okozták vagy
tudatosan nem előzték meg.
Szexuális – a gyermekek vagy a fiatalok szexuális kihasználása egy felnőtt vagy más fiatalkorú saját
kielégülése érdekében; a gyermekek vagy fiatalok bármilyen szexuális tevékenységekbe történő bevonása
(beleértve a pornográfiának való kitettséget), amelyet nem értenek meg, amelyhez nem tudják
megalapozott hozzájárulásukat adni, illetve amely sérti a rendes családi élet szabályait.
Érzelmi – állandó vagy jelentős érzelmi bántalmazás vagy visszautasítás, amely súlyosan káros
hatásokkal jár a gyermekek érzelmi, fizikai és/vagy viselkedési fejlődésére nézve.
Erőszak – Az erőszak a visszaélés rendkívül károsító formája, amelyet iskolánk nem tűr el.
Személyzetünk minden tagja mindig tisztában van vele, hogy előfordulhat erőszak, és azonnali lépéseket
teszünk annak megakadályozására, hogy megvédhessük az áldozatot és megfegyelmezzük az erőszakot
alkalmazó személyt. Ha erőszakot tapasztalunk, azonnal felvesszük a kapcsolatot az érintett felek
szüleivel.
Ha egy szülő arra panaszkodik, hogy gyermekét ténylegesen vagy vélhetően bántalmazzák, az ügyet a
gyermek védelme érdekében a kijelölt tanár teljes körűen kivizsgálja, és az áldozat védelmére csoportos
lépéseket teszünk. Ez rendszerint magába foglalja annak biztosítását, hogy egy másik gyermek vagy egy
kisebb csoport összebarátkozzon a tanulóval, és támogatást nyújtsanak az áldozat számára iskolaidő alatt.
Az erőszakkal kapcsolatban panaszt tevő szülő a panaszt követően egy héten belül személyes választ kap
a kijelölt tanártól, feltüntetve benne az ügyben végzett vizsgálatot.
Az erőszakot alkalmazó tanulóval szembeni szankció az eset súlyosságától függ, azonban magába foglalja
az iskolában élvezett előnyök vagy betöltött pozíció elvesztését. Magatartását gondosan megfigyelik
addig, amíg a személyzet elégedett nem lesz, azaz a probléma megszűnik. Ha a tanuló erőszakos
magatartása továbbra is fennáll, a második fázis az alábbi gyermekvédelmi eljárás alkalmazása.
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Eljárás a vélt (tényleges) gyermekkel szembeni visszaélés bejelentésére
1.
A gyermekvédelemért felelős kijelölt tanár …………….…. Távollétében ………..…………..
Vállal felelősséget a gyermekvédelmi ügyekért.
2.
Ha egy gyermek az egyik tanárnak vagy a személyzet tagjának jelentést tesz olyan esetről, amely
vélhetően visszaéléssel kapcsolatos, illetve, ha a személyzet tagja ezt feltételezi egy gyermekről, akkor a
személyzet tagjának azonnal cselekednie kell.
3.
Nem szabad nyomoznia – ez a szociális szolgálat feladata –, azonban azonnal jelentenie kell a
problémát a kijelölt tanárnak, megvitatva vele a problémát, és teljes körű feljegyzést kell készítenie.
4.
A kijelölt tanár azonnal megbeszéli az ügyet az igazgatóval, hogy megtervezzék a lépéseket,
valamint gondoskodnak az eset írásos nyilvántartásáról.
5.
Az igazgató a kijelölt tanárral megbeszélést folytat, valamint döntést hoz arról, hogy a gyermek
érdekeit szem előtt tartva bejelentse-e az esetet a szociális szolgálatnak. Ha fennáll a gyermek
veszélyeztetettsége, az iskola köteles erről beszámolót készíteni. A szülőket azonnal értesítik, kivéve, ha
vélhetően a szülők követik el a visszaélést.
6.
Az igazgató az esetről készítendő beszámoló előtt felvilágosítást vagy tanácsot kér, és
megbeszélést folytat az Oktatásügyi Hatósággal vagy a Council of Catholic Maintained School (CCMS)
szervezet kijelölt tanácsadójával, illetve a fő szociális munkással. Mielőtt döntést hozna arról, hogy
beszámol az esetről a szociális szolgálatnak, teljes körűen átgondolja az ügyet és a tanácsokat. A gyermek
biztonsága elsődleges fontosságú.
7.
•
•

Visszaélés gyanúja esetén az igazgató tájékoztatja az alábbi feleket:
Szociális szolgálat
Oktatásügyi Hatósággal vagy a CCMS kijelölt gyermekvédelmi irodája
Ez „BIZALMAS – GYERMEKVÉDELEM” feliratú borítékban történik.

Ha a személyzet egyik tagja ellen tesznek panaszt lehetséges visszaélésről, azonnal értesíteni kell az
igazgatót (vagy ha ő nem elérhető, a kijelölt tanárt). A fenti eljárás érvényes (kivéve, ha a panasz a
kijelölt tanárral kapcsolatos). Ha az esetet bejelentették a szociális szolgálatnak, a személyzet adott tagját
eltávolítják posztjáról, közvetlenül nem érintkezhet a tanulókkal, és óvatossági intézkedésként akár
felfüggesztést is kaphat, amíg a szociális szolgálat ki nem vizsgálja az ügyet. Az igazgatótanács elnökét
azonnal értesítik.
Ha az igazgató ellen tesznek panaszt, azonnal értesíteni kell a kijelölt tanárt (távolléte esetén helyettesét).
A tanár értesíti az igazgatótanács elnökét, és együtt hajtják végre a szükséges intézkedéseket.
Ha a személyzet bármely tagja nem tudja, mit tegyen, ha aggódik egy adott gyermek miatt, vagy nem
biztos abban, hogy képes felismerni a visszaélés jeleit vagy tüneteit, a kijelölt tanárhoz kell fordulnia.
Meg kell jegyezni, hogy a gyermekekkel szembeni lehetséges visszaélésről a személyzet számára
megadott információkat nem lehet bizalmasan kezelni. A személyzetnek a gyermek érdekében meg kell
osztania az információkat más szakemberekkel is. Azonban csak azokkal osztjuk meg az információkat,
akikkel szükséges.
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Gyermekvédelem: A szülők által követendő eljárás
Hogyan tehet panaszt a szül
Тревожа се за безопасността на моето/друго дете

Мога да се обърна към класния ръководител

Ако все още се тревожа, бих могъл да говоря с учителя по
длъжност,
отговарящ за закрила на детето

Ако все още се тревожа, мога да говоря с директора

Ако все още се тревожа, мога да говоря с председателя на борда
на управителите

По всяко време мога да говоря със социален работник или с
полицията (PSNI)
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