
St Joseph’s RC VA Primary School 

Ochrona dobra dzieci 

2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła:  St Joseph’s RC VA Primary School 

Przewodniczący Rady Szkoły:        Mr I. Johnson 

Pracownik zarządzający  

ochrona dzieci:             Mrs. G Duffy  

(na czas nieobecności Mr M Atkinson) 

Status & okres sprawdzania:      Obowiązkowe i rocznie 

Data kolejnej rewizji:        Kwiecień 2016 

 

 

Inne osoby odpowiedzialne: 

 Mrs G Dufy, Mr M Atkinson, Mrs Taylor-Garrett, Mrs Thompson and Mrs Hope.  



2 

1.0 Wprowadzenie 

1.1 Ten dokument został przygotowany w oparciu o wykładnię Children Acts 1989 and 2004; the 
Education Act 2002, oraz zgodnie z rządowymi publikacjami: ‘Working Together to Safeguard 
Children’ 2013, Revised Safeguarding Statutory Guidance 2 ‘Framework for the Assessment 
of Children in Need and their Families’ 2000, ‘What to do if You are Worried a Child is Being 
Abused’ 2003. The guidance reflects, ‘Keeping Children Safe in Education’ 2014. 

1.2 Rada szkoły bardzo poważnie traktuje odpowiedzialność nałożoną przez paragraf 175 
Education Act 2002: chronić i promować zdrowie i dobro dzieci, współpracować z innymi 
podmiotami żeby zapewnić odpowiednia identyfikacje, ocenę, i wsparcie tym dzieciom, które 
są w jakikolwiek sposób zagrożone.  

1.3 Wszyscy dorośli, w tym pracownicy tymczasowi, wolontariusze i członkowie rady szkoły 
odgrywają role w zapewnieniu ochrony dzieciom, a ich dobro jest naszym priorytetem. 

1.4 Wszyscy pracownicy uważają, ze nasza szkoła powinna być środowiskiem stymulującym, 
pozytywnym i dbającym o dzieci, które jednocześnie promuje społeczny, fizyczny i moralny 
rozwój każdego indywidualnego dziecka. 

1.5 Cele i założenia tego dokumentu to: 

1.5.1 Wspieranie rozwoju dziecka w sposób zapewniający poczucie bezpieczeństwa, 
pewność siebie i niezależność. 

1.5.2 Stworzenie środowiska, w którym dzieci i młodzi ludzie czują się bezpieczni, 
wartościowi, szanowani, są pewni siebie , a także wiedza jak dać znać dorosłym jeśli 
cos ich martwi, wiedząc, ze zostaną wysłuchani. 

1.5.3 Uświadomienie wszystkim uczącym i nieuczącym pracownikom potrzeby ochrony 
dobra dzieci oraz ich odpowiedzialności i obowiązków w zgłaszaniu możliwych 
przypadków zaniedbań i zagrożeń.  (patrz załącznik 1) 

1.5.4 Zapewnienie systematycznej obserwacji dzieci zidentyfikowanych lub 
podejrzewanych jako zagrożonych oraz czynny udział w ocenie i planowaniu 
wsparcia dla tych dzieci. 

1.5.5 Nacisk na skuteczna komunikacje pomiędzy wszystkimi pracownikami 
1.5.6 Wprowadzenie procedury wewnątrzszkolnej, przestrzeganej przez wszystkich 

członków szkolnej społeczności w przypadkach podejrzewanych zaniedbań. 
1.5.7 Rozwój i promocja współpracy z innymi podmiotami przede wszystkim z policja i 

opieka społeczną. 
1.5.8 Zapewnienie, ze wszyscy pracownicy, którzy maja kontakt z dziećmi zostali 

sprawdzeni zgodnie z wytycznymi, włącznie z ich tożsamością, kwalifikacjami i 
pozytywnym wynikiem DBS, a ich akta są przechowywane na wypadek kontroli. 
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Bezpieczna szkoła, bezpieczni pracownicy 

2.1  Zapewniamy, ze: 

2.1.1 Wszyscy członkowie rady szkoły rozumieją i wypełniają swoje obowiązki, w tym 
zabezpieczenie poniższych: 

• istnienie procedur ochrony dzieci wraz z kodeksem postępowania pracowników  

• szkoła używa bezpiecznych procedur rekrutacyjnych przez zapewnienie, że co 
najmniej jedna osoba na każdym panelu rekrutacyjnym ukończyła szkolenie Safer 
Recruitment 

• szkoła ma procedury postępowania w sprawie zarzutów wobec pracowników i 
wolontariuszy oraz kontaktuje się z DBS, jeśli osoba pracująca z dziećmi została 
odwołany z powodu naruszenia bądź niedotrzymania reguł bezpieczeństwa dzieci, 
lub zostałaby usunięta gdyby nie zrezygnowała. 

• Dyrektor szkoły (pod jej/jego nieobecność  Zastępca Dyrektora) jest odpowiedzialny 
jako główna osoba nadzorująca bezpieczeństwo dzieci (Lead Designated Child 
Protection Officer (DCPO) 

• w chwili powołania, DCPO weźmie udział w szkoleniach między agencyjnych oraz 
DCPO "nowy w roli" i do odświeżania kwalifikacji co 2 lata 

• wszyscy inni pracownicy uaktualniają szkolenie zgodnie z wytycznymi 

• wszelkie niedociągnięcia w ochronie dzieci zostaną usunięte natychmiast 

• Przewodniczący rady szkoły jest nominowany do nawiązania współpracy z 
samorządem lokalnym w kwestiach ochrony dzieci oraz w przypadku zarzutów wobec 
dyrektora szkoły 

• zasady i procedury ochrony dzieci podlegają corocznej aktualizacji,  procedury 
ochrony dzieci są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w innych formach 

• Rada szkoły ustala sposób nauczania dzieci na temat ochrony. Jest to część 
szerokiego i zrównoważonego programu nauczania obejmującego istotne 
zagadnienia społeczne  i edukacji ekonomicznej (PSHE) oraz edukacje dotycząca 
płci i związków (SRE). 

• że wzmocniona kontrola DBS obowiązuje przewodniczących rady szkoły. 

2.1.2 DCPO, Mrs Duffy, jest dyrektorem szkoły. Zastępca jest Mr M Atkinson. Pracownicy 
ci ukończyli odpowiednie szkolenie, aktualizowane co poł roku 

2.1.3 DCPO są zaangażowani w rekrutację a dodatkowo co najmniej jeden członek rady 
szkoły będzie przeszkolony w zakresie safer recruitment, odnawianym co 5 lat. 

2.1.4 Wszyscy pracownicy i wolontariusze są poinformowani o zasadach ochrony dziecka 
podczas pierwszego spotkania przed podjęciem pracy, tak aby wiedzieć, jak zgłaszać 
podejrzenia 

2.1.5 Wszyscy pracownicy są przeszkoleni i otrzymują regularne aktualizacje w kwestii e-
bezpieczeństwa i zgłaszania podejrzeń 

2.1.6 Wszyscy inni pracownicy i członkowie rady szkoły sa przeszkoleni w zakresie 
rozpoznawania oznak zaniedbań, aktualizowane w razie potrzeby przez DCPO. 

2.1.7 Wszyscy członkowie personelu, wolontariusze i członkowie rady szkoły wiedzą jak 
reagować jeśli dziecko zwierza się z problemów.  

2.1.8 Wszyscy rodzice / opiekunowie są świadomi obowiązków pracowników w zakresie 
procedur ochrony dzieci, zapewnione jest to dzięki publikacji tego dokumentu na 
stronie szkoły, oraz odniesieniu do niego  w ulotkach i szkolnej broszurze.  

2.1.9 Zapewniamy, że jakiekolwiek zarzuty wobec dorosłych pracujących w szkole 
związane z ochrona dzieci są zgłaszane do zaopiniowania LADO1 a każdy 
pracownik, który nie nadaje się do pracy z dziećmi będzie zgłaszany do DBS2 do 

                                                                        
1 LADO referent samorządu lokalnego ds. zarzutów wobec pracowników dotyczących ochrony dzieci. AEO 
regionalny referent ds. edukacji 
2 Wytyczne dostepne u LADO 
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rozpatrzenia, po rezygnacji, zwolnienia lub gdy przestajemy korzystać z ich usług w 
wyniku uzasadnionych zarzutów, w przypadku wolontariuszy. 

2.2 Nasze procedury będą regularnie oceniane i aktualizowane. 

2.3 Nazwiska osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ochronę dzieci będą ogłoszone w szkole. 

2.4 Wszyscy nowi pracownicy otrzymają kopie tego dokumentu, razem z nazwiskami osób 
bezpośrednio odpowiedzialnych za ochronę dzieci przed rozpoczęciem pracy. 

2.5   Ten dokument jest dostępny na stronie internetowej szkoły, wydruk można otrzymać w biurze. 
Rodzice/opiekunowie są powiadomieni o tym dokumencie oraz ich prawie do pozyskania kopii 
przez stronę internetowa. 

3.0 Obowiązki 

3.1 DCPO są odpowiedzialni za: 

3.1.1 Zgłoszenie dziecka, jeśli istnieją obawy co do ewentualnych nadużyć, do władz 
lokalnych, bycie  punktem odniesienia dla pracowników w celu omówienia problemów. 
Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej, po rozmowie telefonicznej z 
wykorzystaniem odpowiedniego formularza. 

3.1.2 Prowadzenie zapisów obaw o dziecko, nawet jeśli nie ma potrzeby natychmiastowego 
skierowania. 

3.1.3 Zapewnienie, że wszystkie te dane są przechowywane bezpiecznie i poufnie i są 
oddzielone od zapisów uczniów, archiwizowane do ukończenia przez dziecko 25. lat, a są 
regularnie przekazywane do następnej szkoły dziecka lub uczelni. 

3.1.4 Zapewnienie, że istnienie akt określonych w 3.1.3 powyżej jest oznaczone w ewidencji 
uczniów. 

3.1.5 Współpraca z innymi instytucjami i specjalistami. 

3.1.6 Uczestnictwo, lub skierowanie pracownika na konferencje, zebrania lub inne spotkania 
wielu agencji, przyczynianie się do oceny i przedstawienia raportu udostępnianego rodzicom. 

3.1.7 Zapewnienie, że każdy uczeń objęty planem ochrony dziecka, nieobecny w szkole bez 
wyjaśnienia przez dwa dni zostanie zgłoszony do kluczowych pracownika Zespołu Opieki 
Społecznej. 

3.1.8 Organizacja szkoleń na temat ochrony dzieci i aktualizacja co 3 lata szkolenia dla 
wszystkich pracowników szkoły. 

3.1.9 Przygotowanie sprawozdania rocznego dla organu zarządzającego, z 
wyszczególnieniem wszelkich zmian procedur; szkoleń DCPO, wszystkich pracowników i 
członków rady szkoły; liczba i rodzaj incydentów/przypadków i liczby dzieci w rejestrze 
ochrony dzieci (anonimowe). 

 

4.0 Wspieranie dzieci 

4.1 Mamy świadomość, że dziecko, które jest krzywdzone lub świadkiem przemocy może czuć się bezsilne i 
upokorzone, może winić siebie, mieć zaburzenia rozwoju i niskie poczucie własnej wartości. 

4.2. Zdajemy sobie sprawę, że szkoła może być jedynym stabilnym elementem w życiu dzieci, które były 
wykorzystywane lub są narażone na krzywdę. 

4.3. Rozumiemy, że badania pokazują, iż zachowanie dziecka w tych okolicznościach może wahać się od 
tego, co jest postrzegane jako normalne,  do agresywnego lub wycofanego. 

4.4. Nasza szkoła będzie wspierać wszystkie dzieci poprzez: 

4.4.1 Wspieranie samooceny i asertywności, poprzez program nauczania oraz nasze relacje i 
jednoczesny brak akceptacji agresji lub zastraszania. 

4.4.2 Promowanie opiekuńczego, bezpiecznego i pozytywnego środowiska w szkole. 

4.4.3 Utrzymywanie kontaktów i współpracy z innymi instytucjami wsparcia i tymi agencjami 
zajmującymi się ochrona dzieci. 
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4.4.4 Informowanie opieki społecznej, w razie jakiejkolwiek konieczności. 

4.4.5 Zapewnienie ciągłego wsparcia dla dziecka, które było objęte szczególną opieka, które 
opuszcza szkołę, poprzez zapewnienie, że odpowiednie informacje, w tym medyczne, są poufnie kopiowane 
do nowej szkoły i traktowanie tego obowiązku jako sprawę priorytetową. 

 

5.0 Poufność 

5.1 Wszystkie sprawy dotyczące ochrony dzieci są poufne. 

5.2 Dyrektor szkoły lub DCPO ujawni informacje o dziecku do innych członków personelu tylko w razie 
konieczności. 

5.3 Wszyscy pracownicy muszą być świadomi, że mają profesjonalną odpowiedzialność dzielenia się 
informacjami z innymi agencjami w celu ochrony dzieci. 

5.4 Wszyscy pracownicy muszą być świadomi, że nie mogą obiecać dziecku zachowania tajemnicy, które 
mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo lub dobro dziecka. 

5.5 Będziemy informować rodziców/opiekunów o zamiarze skierowania dziecka do Opieki Społecznej, chyba 
że informacja narazi dziecko na większe ryzyko lub utrudni śledztwo. W razie wątpliwości, będziemy 
konsultować się z władzami lokalnymi i Opieka Społeczna. 

6.0 Wspieranie pracowników 

6.1 Rozumiemy, że pracownicy pracujący w szkole, którzy zaangażowani są w opiekowanie się z dzieckiem, 
które poniosło szkodę, lub wydaje się być narażone na szkodę, mogą znaleźć te sytuacje stresująca i 
denerwująca. 

6.2 Będziemy wspierać takiego pracownika, zapewniając możliwość porozmawiania o zmartwieniach z DCPO 
i - w zależności od przypadku - będziemy pośredniczyć w uzyskania dalszej pomocy. 

7.0 Zarzuty wobec pracowników 

 

7.1 Wszyscy pracownicy szkoły powinni zadbać, aby nie postawić się w trudnej sytuacji z dzieckiem. Zawsze 
jest wskazane prowadzenie rozmów lub pracy z dziećmi lub rodzicami w obecności innych dorosłych. 

7.2 Wszyscy pracownicy powinni być zaznajomieni z poradnikiem na temat zachowania oraz szkolnych 
procedur zarzadzania zachowaniem 

7.3 Wskazówki na temat bezpiecznego zachowania i praktyki, w tym bezpiecznego korzystania z telefonów 
komórkowych przez pracowników i wolontariuszy są elementem wprowadzenia w obowiązki. 

7.4 Rozumiemy, że uczeń może dokonać zarzutów wobec członka personelu. 

7.5 Jeśli zarzuty są wniesione, lub po otrzymaniu informacji, które wskazują, że dana osoba może nie 
nadawać się do pracy z dziećmi, członek personelu świadomy takiej informacji, musi niezwłocznie 
poinformować o tym dyrektora szkoły. 

7.6 Dyrektor szkoły we wszystkich takich przypadkach omówi treść zarzutu z władzami lokalnymi, z 
wyznaczonym oficerem (Lado) Mrs Gustard, Tel. 03000 265 805/770. 

7.7 Jeżeli zarzuty zgłoszone do pracownika dotyczą dyrektora szkoły, osoba świadoma zarzutu musi 
niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Rady Szkoły, który będzie konsultował się jak w pkt. 7.6 
powyżej, bez powiadomienia o tym dyrektora szkoły. 

7.8 Szkoła będzie przestrzegać procedur zarządzania zarzutami wobec pracowników. W żadnym wypadku w 
toku dochodzenia nie będziemy wysyłać dziecka do domu, chyba że za zaleceniem i w wyniku konsultacji z 
Lado. 

7.9 Zawieszenie członka personelu, z wyjątkiem dyrektora szkoły, przeciwko któremu zarzut został złożony, 
wymaga starannego rozważenia, a dyrektor szkoły będzie zasięgać porady konsultanta Lado i kadr w 
podejmowaniu tej decyzji. 

7.10 W przypadku zarzutu wobec dyrektora szkoły, decyzja o zawieszeniu podjęta będzie przez 
przewodniczącego rady szkoły z konsultacja, jak w pkt 7.8 powyżej. 
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8.0 Zgłaszanie wewnętrznych nieprawidłowości 

8.1 Zdajemy sobie sprawę, że od dzieci nie można oczekiwać, aby zgłaszały obawy w środowisku, w którym 
pracownicy tego nie robią. 

8.2 Wszyscy pracownicy powinni być świadomi swojego obowiązku zgłaszania obaw, jeśli takie istnieją, 
dotyczące zarządzania ochroną dzieci, które mogą obejmować postawy lub działania kolegów. Jeśli zajdzie 
potrzeba, aby skonsultować się z kimś poza szkołą, kierować się w pierwszej instancji do wydziału 
oświaty/Lado po wytyczne. 

8.3 Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy dyrektora szkoły powinno być do przewodniczącego rady szkoły, 
którego dane kontaktowe są łatwo dostępne dla pracowników. 

9.0 Interwencja fizyczna 

9.1 Zasada jest, że pracownicy muszą używać interwencji fizycznej tylko w ostateczności, gdy dziecko 
zagraża sobie lub innym, i że w takiej chwili użyta siła musi być minimalna, aby zapobiec obrażeniom. 

9.2 Takie zdarzenia powinny być rejestrowane, a raport podpisany przez świadka. 

9.3 Pracownicy, którzy prawdopodobnie będą zmuszeni użyć interwencji fizycznej zostaną odpowiednio 
przeszkoleni. 

9.4 Rozumiemy, że fizyczna interwencja, która powoduje uszkodzenia ciała lub cierpienie dziecka, mogą być 
uznane za zarzut według procedur ochrony dzieci lub procedur dyscyplinarnych. 

9.5 Uznajemy, że dotyk jest właściwy w kontekście lub w pracy z dziećmi, a wszyscy pracownicy otrzymali 
wytyczne "bezpiecznego postępowania" w celu zapewnienia jasnych granic zawodowych. 

 

10.0 Anty-bullying 

10.1 Nasze procedury przeciwko zastraszaniu (anty-bullying) są określone w odrębnym dokumencie. Według 
tych zapisów przyzwolenie lub akceptacja zastraszania może być przyczyna wszczęcia postepowania ramach 
procedury ochrony dzieci. Obejmuje to wszystkie formy zastraszania i zachowania oparte o uprzedzenia 
odnoszące się do specjalnych potrzebach edukacyjnych, płci, rasy, religii, przekonań, niepełnosprawności i 
orientacji seksualnej lub zmiany płci. Posiadamy rejestr przypadków prześladowania. Wszyscy pracownicy są 
świadomi, że dzieci specjalnej troski i/lub wyróżniające się/postrzegane  jako różnice się są bardziej podatne 
na zastraszanie/bycie ofiara. 

11.0 Rasizm 

11.1 Nasze procedury w sprawie incydentów rasistowskich są określone oddzielnie, i uznają, że powtarzające 
się incydenty rasistowskie lub jeden poważny incydent może być podstawa do rozpatrzenia w ramach 
procedury ochrony dzieci. Utrzymujemy rejestr incydentów rasistowskich. 

12.0 Zapobieganie 

12.1 Mamy świadomość, że szkoła odgrywa znaczącą rolę w zapobieganiu krzywdzeniu dzieci przez 
zapewnienie dzieciom dobrej linii komunikacji z zaufanymi osobami dorosłymi, wspierających przyjaciół i 
etosu ochrony. 

12.2 Społeczność szkolna będzie zatem: 

12.2.1 Pracować nad ustanowieniem i utrzymaniem środowiska, w którym dzieci czują się 
bezpiecznie i są zachęcane do rozmowy i zawsze słuchane. 

12.2.2 Regularne konsultować się z dziećmi m.in. poprzez ankiety bezpieczeństwa, udział w tygodniu 
przeciwko zastraszaniu, ocenę przez dzieci czy mieli radosny/smutny lunch/przerwę 
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12.2.3 Zapewniać wszystkim dzieciom wiedze, którzy dorośli są zawsze dostępni, aby je wysłuchać. 

12.2.4 Włączać ochronę dobra dzieci w program nauczania, w tym PSHE, aby wyposażyć dzieci w 
umiejętności, których potrzebują, aby zachować bezpieczeństwo i wiedzieć, do kogo mają się zwrócić o 
pomoc. W szczególności będzie to obejmować zabezpieczenie przed zastraszaniem, pracy z Childline, e-
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ruchu drogowego, pieszego i  rowerzystów. Dodatkowo w year 6 
koncentrujemy się na przygotowaniu się do szkoły średniej, samodzielnej podróży i więcej bezpieczeństwa 
osobistego. 

12.2.5 Zapewniać wszystkim pracownikom dostęp do poradników wykorzystania technologii 
mobilnych i dyskusje na temat ochrony przy wykorzystaniu technologii mobilnych i związanym z nimi 
ryzykiem. 

13.0 BHP 

 

13.1 Nasze procedury BHP, określone w odrębnym dokumencie, odzwierciedlają uwagę która poświęcamy 
ochronie dzieci, zarówno fizycznie w środowisku szkoły, a także z dala od szkoły, na szkolnych wycieczkach i 
wizytach. 

 

  

 

14.0 Monitorowanie i ocena 

 

Nasza procedury ochrony dzieci będą monitorowane i oceniane przez: 

• Rade szkoły (GB)  i ich wizyty w szkole 

• Zarząd szkoły (SLT), ich rozmowy z dziećmi i personelem 

• Kwestionariusze uczniów  

• Kontrole frekwencji 

• Kontrole i oceny ryzyka 

• Kontrole minut GB 

• Monitorowanie dzienników mobbingu/incydentów rasistowskich/zachowań przez SLT / i GB  

• Przegląd obaw i kwestionariuszy rodzicielskich  

Procedura ta również łączy się z następującymi procedurami: 

 Administration of medicines 

 Anti-bullying 

 Attendance  

 Code of Conduct for Staff 

 Curriculum 

 Drug Education 

 E-Safety, including staff use of mobile phones 

 Health & Safety 

 Intimate Care 

 Physical intervention 

 PSHE  

 Racist Incidents 

 Recruitment and Selection 

 Respectful Behaviour 

 Risk Assessment 

 School Information Leaflet for Parents 

 Sex and Relationships Education 
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 Staff Code of Conduct 

 Teaching and Learning 

 Whistleblowing 

 

Uaktualniono maj 2015 


