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Procedura ta powinna być czytana  z uwzględnieniem następujących zasad; 

• Zasady Ochrony Dzieci 
• Zasady Równości 
• Procedury Przeciwko zastraszaniu 
• Zarzadzanie zachowaniem 
• Polityka e-Bezpieczeństwo  

 PREVENT Strategy HM Goverment  

 Keeping Children Safe in Education DfE 2015  

 Working Together to Safeguard Children HM Gov 2013  

 
 



1. PRZESLANIE 

 

Szkoła Podstawowa Świętego Józefa jest w pełni zobowiązana do ochrony i promowania 

dobra wszystkich swoich uczniów. Każdy z pracowników rozumie, że ochrona przeciwko 

radykalizacji i ekstremizmowi nie różni się do ochrony przed jakimkolwiek innym 

zagrożeniem w dzisiejszym społeczeństwie. Procedury przeciwdziałania Ekstremizmowi i 

Radykalizacji określają nasze przekonania, strategie i działania podejmowane w celu ochrony 

osób narażonych na radykalizacje poglądów lub narażone na ekstremizm, poprzez szybka 

identyfikacje takich osób i udzielenie im natychmiastowego wsparcia.  

2. LINKI DO INNYCH POLITYK 

 

Sten dokument jest powiązany z następującymi dokumentami szkoły sw. Jozefa; 

• Zasady Ochrony Dzieci 
• Zasady Równości 
• Procedury Przeciwko zastraszaniu 
• Zarzadzanie zachowaniem 
• Polityka e-Bezpieczeństwo  

 

Poniższe wytyczne krajowe powinny być także czytane razem z tym dokumentem; 

 PREVENT Strategy HM Government  

 Keeping Children Safe in Education DfE 2014  

 Working Together to Safeguard Children HM Government 2013.  

 

3. CELE I ZASADY 

 

3.1 Procedury przeciwdziałania ekstremizmowi i radykalizacji szkoły sw. Józefa maja na celu 

stworzenie ram dla zagadnień dotyczących zabezpieczenia przed radykalizacja i 

ekstremalnymi poglądami. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na dobrej pozycji do 

zidentyfikowania problemów i procedury te wyraźnie określają, w jaki sposób szkoła będzie 

radzić sobie w takich przypadkach i wskazuje, w jaki sposób program nauczania i etos są 

podstawą naszych działań. 

3.2 Cele są następujące: 

• Wszyscy członkowie rady szkoły, nauczyciele, asystenci nauczycieli i inni pracownicy szkoły 

będą rozumieli czym jest radykalizacja i ekstremizm i dlaczego musimy być czujni w szkole. 



• Wszyscy członkowie rady szkoły, nauczyciele, asystenci nauczycieli i inni pracownicy szkoły 

będą znali te procedury i będą umieli je zastosować w razie potrzeby 

• Wszyscy uczniowie będą rozumieli niebezpieczeństwa radykalizacji poglądów i ekspozycji 

na ekstremistyczne opinie; będą także budowali odporność wobec nich i będą wiedzieli, co 

robić, jeśli ich doświadcza. 

• Wszyscy rodzice/opiekunowie i uczniowie będą wiedzieli, że szkoła ma procedury w celu 

zabezpieczenia uczniów przed skrzywdzeniem i że szkoła dokonuje regularnej oceny swoich 

systemów w celu zapewnienia, że są właściwe i skuteczne. 

 

3.3 Głównym celem tej polityki jest zapewnienie, że pracownicy są w pełni zaangażowanych 

w bycie czujnym wobec radykalizacji postaw; że pokonują swoje profesjonalne 

niedowierzanie, że kwestie te nie dotyczą naszej społeczności oraz zapewnienie, że 

pracujemy razem z innymi organami zawodowymi i agencjami, aby upewnić się, że nasi 

uczniowie są bezpieczne od ryzyka. 

4. DEFINICJE I WSKAŹNIKI 

 

4.1 Radykalizacja jest zdefiniowana jako akt lub proces, w którym osoba staje się bardziej 

radykalna lub sprzyja bardziej ekstremalnym zmianom politycznych, ekonomicznym lub 

społecznym, wspiera radykalne instytucje czy wykazuje radykalne poglądy. 

4.2 Ekstremizm jest zdefiniowany jako posiadanie skrajnych poglądów politycznych lub 

religijnych. 

4.3 Istnieje wiele zachowań, które mogą wskazywać, ze dziecko jest narażone na ryzyko 

radykalizacji lub wystawione na oddziaływanie skrajnych poglądów. Obejmują one: 

• Zwiększenie ilości czasu spędzanego w towarzystwie innych podejrzanych ekstremistów. 
• Zmiana stylu ubierania się lub wyglądu osobistego w celu identyfikacji z grupą. 
• Codzienne zachowanie bardziej koncentruje się na ekstremistycznej ideologii, grupie lub 
sprawie. 
• Utrata zainteresowania innymi znajomymi i działaniami nie związanych z ekstremistyczna 
ideologia, grupa lub sprawa. 
• Posiadanie materiałów i symboli związanych z ekstremistami. 
• Próby rekrutacji innych do grupy / sprawy. 
• Komunikacja z innymi, która sugeruje identyfikacje z grupą, sprawa lub ideologia. 
• Obrażanie innych grup. 

• Wzrost incydentów popełnionych przez tę osobę związanych z uprzedzeniami - mogą to 

być: 

➢ fizyczna lub słowna napaść 



➢ prowokacyjne zachowanie 

➢ uszkodzenie mienia 

➢ obraźliwe wyzwiska 

➢ posiadanie materiałów związanych z uprzedzeniami 

➢ ośmieszanie lub wyzwiska związane z uprzedzeniami 

➢ niewłaściwe formy zwracania się do innych  

➢ odmowa współpracy 

➢ próby zwerbowania do organizacji związanych z uprzedzeniami 

➢ akceptowanie lub wspieranie przemocy wobec innych. 

 

5. PROCEDURY RAPORTOWANIA 

 

5.1 Mimo, ze w Szkole Podstawowej św. Józefa żaden poważny incydent związany z 

radykalizacja nie wystąpił do tej pory, ważne jest dla nas, aby być stale czujnymi i w pełni 

poinformowanymi o sprawach, które mają wpływ na lokalna społeczność, w której uczymy. 

Pracownicy powinni pamiętać, aby odłożyć wszelkie "profesjonalne niedowierzanie”, że 

przypadki radykalizacji "nie mogą się zdarzyć tutaj" i być "profesjonalnie dociekliwymi", gdy 

pojawiają się obawy oraz umieć je zgłosić do odpowiednich służb. (Patrz dodatek 1 - 

Radzenie sobie z raportowaniem) 

5.2 Uważamy, że jest możliwe, aby interweniować w celu ochrony osób, które są narażone. 

Wczesna interwencja jest niezbędna, a personel musi być świadomy ustalonych procedur 

postepowania dla osób pracujących w pierwszej linii kontaktu w przypadku konieczności 

zaraportowanie podejrzanych osób/grup. Musimy mieć pewność, żeby kwestionować i 

interweniować i zaufanie do naszych procedur ochrony dzieci opartych na aktualnych 

wskazówkach rządu i samorządu oraz przykładach z praktyk innych. 

5.3 Wszyscy członkowie zarządu szkoły (SLT) są przeszkoleni jako osoby bezpośrednio 

odpowiedzialne za ochronę dzieci i zajmą się szybko i pewnie wszelkimi doniesieniami lub 

obawami zgłaszanymi przez pracowników. 

5.4 Dyrektor omówi najbardziej właściwy sposób działania w każdym indywidualnym 

przypadku i podejmie decyzję, gdy potrzebne jest skierowanie do agencji zewnętrznych 

(patrz załącznik 1 - Radzenie sobie z raportowaniem) 

5.5 Jak w przypadku każdego przypadku związanego z ochrona dzieci, pracownicy muszą 

mieć świadomość, że jeśli nie zgadzają się z decyzją o nieraportowaniu, mogą sami złożyć 

raport - dane kontaktowe są dostępne w pokoju nauczycielskim. 

 



 

6. RADA SZKOLY, ZARZAD SZKOLY, PRACOWNICY 

 

6.1 Dyrektor szkoły i wszyscy członkowie SLT są liderami ds. ekstremizmu i radykalizacji. W 

mało prawdopodobnym przypadku, że żaden z członków SLT nie jest dostępny, wszyscy 

pracownicy znają kanały komunikacji. 

6.2 Pracownicy będą w pełni poinformowani o tym, co zrobić, jeśli chodzi o możliwości 

radykalizacji postaw w odniesieniu do ucznia, czy też jeśli musza omówić konkretne dzieci, 

które uznają za narażone na radykalizacje lub ekstremizm. 

6.3 SLT będzie współpracować z dyrektorem szkoły i agencjami zewnętrznymi, aby 

zdecydować o najlepszym kierunku działania jeśli pojawia się problemy. 

 

7. ROLA PROGRAMU NAUCZANIA 

 

7.1 Nasz program nauczania promuje szacunek, tolerancję i różnorodność. Dzieci są 

zachęcane do dzielenia się swoimi poglądami i rozpoznania, że mają prawo mieć własne 

różne wierzenia, które nie powinny być wykorzystywane do wpływania na innych. 

7.2 Dzieci są regularnie uczone o tym, jak zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z 

Internetu i są informowane, że ludzie nie zawsze są tymi, za których się podają  w Internecie. 

Dzieci uczą się szukać pomocy dorosłych, jeśli są zdenerwowane i zaniepokojone czymś, co  

przeczytały lub zobaczyły w Internecie. 

8. SZKOLENIA PRACOWNIKOW 

8.1 Poprzez wykorzystanie dni treningowych, mamy pewność, że nasi pracownicy są w pełni 

świadomi zagrożeń i słabości, które są połączone z radykalizacja; są świadomi procesu 

radykalizacji i jak może on być zidentyfikowany wcześnie i są świadomi tego, jak możemy 

zapewnić wsparcie w szkole, aby upewnić się, że nasze dzieci są w stanie oprzeć się 

zaangażowaniu w działania radykalne i ekstremalne. 

9. OCENA I AKTUALIZACJA PROCEDUR 

9.1 Procedury przeciwdziałania ekstremizmowi i radykalizacji szkoły sw. Józefa będą 

corocznie sprawdzane jako część ogólnego programu ochrony dzieci. 

Polityka ta zostanie ratyfikowany przez rade szkoły w lipcu 2015 

 



Podpisano ................................................... przewodniczący rady Data: ........................ .. 

Załącznik nr 1 - Radzenie sobie z raportowaniem 

Jesteśmy świadomi potencjalnych znaków, świadczących o tym, ze dziecko jest narażone na 

radykalizacje lub wystawione na działanie skrajnych poglądów, w tym presji rówieśników, 

wpływu innych osób lub Internetu, zastraszania, przestępczości i zachowań aspołecznych, 

napięć rodzinnych, przestępstw z nienawiści, braku poczucia własnej wartości i tożsamości, 

uprzedzeń lub politycznych pretensji 

W przypadku zachowań związanych z uprzedzeniami zastosujemy następująca procedurę: 

• Wszystkie przypadki zachowań związanych z uprzedzeniami będą zgłaszane bezpośrednio 

do SLT lub dyrektora szkoły. 

• Wszystkie zdarzenia będą w pełni zbadane i zarejestrowane zgodnie z Polityką 

Pozytywnego Zachowanie i zapisy będą przechowywane zgodnie z procedurami  

• Rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni i wydarzenie zostanie szczegółowo 

omówione, w celu określenie czynników sprawczych, wszelkich zmian w okolicznościach 

domowych, opinie rodziców o incydencie oraz żeby ocenić, czy zdarzenie jest na tyle 

poważne, aby uzasadnić dalsze działania. Notatka o tym spotkaniu będzie przechowywane 

zgodnie z procedurami. 

• SLT przez cztery tygodnie po incydencie będzie oceniać, czy istnieje zmiana w zachowaniu 

i/lub postawie dziecka. Kolejne spotkanie z rodzicami odbędzie się, jeśli nie będzie  

pozytywnej zmiany w zachowaniu. 

• W razie potrzeby, poważne incydenty będą omawiane z lokalnym samorządem 

• W przypadku zgłoszenia odnoszącego się do poważnych obaw o potencjalnej radykalizacji i 

ekstremizmie, szkoła również skontaktuje się z policja Durham County (0191 3752905) 


