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My v ( ) škole máme primárnu povinnosť starať sa o blaho a bezpečie žiakov pod naším vedením, túto
úlohu vykonávame cez našu politiku pastoračnej starostlivosti, ktorá ma za cieľ poskytnúť starostlivé,
podporujúce a bezpečné prostredie oceňujúce jednotlivcov pre ich jedinečné talenty a schopnosti,
v ktorom sa môžu všetci mladí ľudia učiť a vyvinúť do ich plného potenciálu. Jednou z ciest, ktorou sa
snažíme ochrániť našich žiakov je pomáhať im rozpoznať možný risk zneužívania, pomáhať im
rozpoznávať nežiaduce správanie ostatných a nadobudnúť sebavedomie a zručnosti potrebné pre
bezpečný život.
Účel nasledujúcich procedúr pri ochrane dieťaťa je ochrániť našich žiakov zabezpečením toho, že každý
kto pracuje v škole, učitelia, nie-učitelia aj dobrovoľníci majú jasné porozumenie akcii ktoré sú potrebné
pri podozrení zo zanedbávania alebo zneužívania dieťaťa. Základný záujem všetkých starostlivých
dospelých musí byť starostlivosť, blaho a bezpečnosť dieťaťa, pričom blaho každého dieťaťa je náš
prvoradý cieľ. Problém zneužívania dieťaťa v našej škole nebude ignorovaný nikým kto tu pracuje a tiež
vieme, že niektoré formy zneužívania detí sú kriminálnym činom.
Typy zneužívania dieťaťa
Zanedbávanie – trvalé či znamenité zanedbávanie dieťaťa, alebo zlyhanie ochrániť dieťa pre
akýmkoľvek druhom nebezpečenstva, vrátane zimy a hladu, alebo trvalé zlyhanie pri vykonávaní
dôležitých aspektov starostlivosti, vedúce k závažnému zhoršeniu zdravia dieťaťa alebo vývoja vrátane
neorganického zlyhania vývinu.
Fyzické – fyzické zranenie dieťaťa, či už vedome spôsobené, alebo vedome nezabránené
Sexuálne – sexuálne zneužívanie dieťaťa alebo mladej osoby pre sexuálne uspokojenie dospelého, alebo
inej mladej osoby; účasť detí, alebo mladých ľudí v sexuálnych aktivitách akéhokoľvek charakteru
(vrátane vystaveniu pornografií) ktorej nerozumejú, ktorej nie sú schopné dať informovaný súhlas alebo
porušujúcej normálne rodinné postavenie.
Emocionálne – trvalé alebo značné emocionálne týranie alebo odmietnutie, ústiace do ťažkých
škodlivých efektov emotívneho a fyzického rozvoju dieťaťa.
Šikanovanie – šikanovanie je vysoko rozrušujúca a škodlivá forma zneužívania a v našej škole nie je
tolerovaná. Všetok personál je neustále ostražitý a pripravený okamžite zakročiť v prípade výskytu
šikany, ochrániť obeť a potrestať aktéra šikany. Rodičia oboch strán budú kontaktovaní okamžité po
objavení násilného chovania.
Všetky podozrenia rodičov na to, že žiak je, alebo môže byť šikanovaný budú dôkladne prešetrené
učiteľom zvoleným pre ochranu dieťaťa a všetky nevyhnutné kroky budú podniknuté na ochranu obete.
Často sa to rieši tým, že sa iné dieťa, alebo skupina deti skamaráti a podporujú dieťa (obeť) v prípade
žeby bolo napádané počas školského dňa. Rodič podávajúci sťažnosť na šikanovanie obdrží osobnú
odpoveď od určeného učiteľa do jedného týždňa od podávania sťažnosti, opisujúcu vyšetrovanie ktoré
bolo podniknuté a kroky ktoré boli vykonané vo veci.
Kroky podniknuté proti aktérovi šikany budú závisieť na ich vážnosti, no budú zahŕňať stratu
akýchkoľvek privilégií alebo pozícii zodpovednosti ktoré žiak v škole ma. Jeho/jej správanie bude
opatrne monitorované pokiaľ sa personál neuisti že problém prestal. Ak násilné správanie žiaka bude
zotrvávať, bude ďalší krok ochrana dieťaťa pomocou procedúr popísaných nižšie:
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Procedúry na oznámenia podozrení (zistení) zneužívania dieťaťa
1.
Určený učiteľ pre ochranu vášho dieťaťa je ........................................... v prípade jeho/jej
absencie, .......................................... preberá zodpovednosť.
2.
Ak sa dieťa zveri učiteľovi alebo inému členovi personálu o možnom výskyte zneužívania, alebo
ak ma člen personálu podozrenie, musí okamžite konať.
3.
Personál by nemal vyšetrovať podozrenia zneužívania, to je práca pre sociálne služby, no mal by
akékoľvek znepokojenie nahlásiť vymenovanému učiteľovi, prebrať s ním situáciu a spraviť plný záznam.
4.
Vymenovaný učiteľ túto vec preberie s riaditeľom a dohodnú sa na potrebnom riešení
a zabezpečia písomný záznam.
5.
Riaditeľ sa pri rozhovore s vymenovaným učiteľom rozhodne či je v najlepšom záujme dieťaťa
informovať o veci sociálne služby alebo nie. Ak sa vyskytnú obavy že dieťa môže byť v nebezpečenstve,
škola je povinná oznámiť to. Ak existujú obavy, že rodič môže byť možnénásilníka, budú rodičia
informovaní okamžite.
6.
Riaditeľ môže vyhľadať pomoc alebo sa poradiť so vzdelávacou autoritou alebo Radou pre
katolícky spravovaných škôl (CCMS) a vyhradeným pracovníkom či starším sociálnym pracovníkom.
Rozhodnutie oznámiť prípad sociálnym službám nebude vykonané bez plného zváženia a primeranej
porady. Bezpečnosť dieťaťa je našou výhradnou prioritou.
7.
•
•

Ak sa vyskytnú obavy možného zneužívania bude riaditeľ informovať:
Sociálne služby
Edukatívne autority alebo vyhradený pracovník CCMS pre ochranu dieťaťa
Toto bude spravené obálkou označenou “Dôverné – OCHRANA DIEŤAŤA“

Ak sa podá sťažnosť o možnom zneužívaní dieťaťa proti členovi personálu, riaditeľ (v prípade
nedostupnosti vymenovaného učiteľ) musí byť informovaný. Použitá bude hore opísaná procedúra
(pokiaľ sťažnosť nie je proti vymenovanému učiteľovi). Ak sa vec oznámi sociálnym službám, člen
personálu bude stiahnutý z prác zahŕňajúce kontakt so žiakmi, tiež môže byť stiahnutý zo služby ako
preventívne riešenie nasledujúceho vyšetrovania. Predseda rady riaditeľov bude okamžité informovaný.
Ak je sťažnosť podaná proti riaditeľovi, vymenovaný učiteľ (alebo jeho zástupca v prípade nedostupnosti)
musí byť okamžite informovaný. On/ona bude kontaktovať predsedu a radu riaditeľov a spoločne zaistia
nevyhnutné opatrenia.
Ak sa nikto z personálu cíti neistý v tom, čo by mal/mala spraviť pri podozrení zo zneužívania dieťaťa,
alebo náznakom možného zneužívania, on/ona by mala okamžite rozprávať s vymenovaným učiteľom.
Treba mať na vedomí, že informácia o zneužívaní podaná členovi personálu nemôže byť držaná
v tajnosti. V záujme dieťaťa táto informácia môže byť zdieľaná s s iným profesionálom. Informovaný
budú len nevyhnutné osoby.
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Ochrana dieťaťa: Postupy pre rodičov
Ako môže rodič podať sťažnosť
Obávam sa o bezpečie môjho dieťaťa

Môžem rozprávať s triednym učiteľom

Ak mam stále obavy môžem rozprávať s vyhradeným učiteľom pre
Ochranu dieťaťa.
Názov / Rok Head / VP pre pastoráciu

Ak mám stále obavy môžem rozprávať s riaditeľom.

Ak mam stále obavy, môžem rozprávať/napísať Predsedovi rady
riaditeľov

Kedykoľvek môžem rozprávať so sociálnym pracovníkom, alebo
políciou (PSNI)
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