
Политика - Кодекс на
однесување

Epping основно училиште

Epping основното училиште е посветена на безбедноста и благосостојбата на децата и
младите. Нашата училишна заедница ја препозна важноста и одговорноста за, да се осигураме
дека нашето училиште е безбедна, поддршка и збогатување на животната средина која го
почитува и поттикнува достоинството и самодовербата на децата и младите и им овозможува
да напредуваат во нивното учење и развој На

Овој Кодекс на однесување има за цел да ги заштити децата и да ги намали можностите за
злоупотреба или злоупотреба на деца. Исто така, помага да се разбере како да се избегнат или
подобро да се управуваат ризичните однесувања и ситуации. Наменет е да го надополни
законодавството за заштита на децата, политиката на Одделот, училишните политики и
процедури и професионални стандарди, кодови или етика, како што важат за персоналот и
другиот персонал.

Директорот и училишните водачи на основното училиште „Епинг“ ќе поддржат имплементација
и следење на Кодексот на однесување и ќе планираат, спроведуваат и следат аранжмани за
обезбедување инклузивни, безбедни и уредни училишта и други средини за учење. Директорот
и училишните водачи на основното училиште „Епинг“, исто така, ќе дадат информации и
поддршка за да овозможат ефикасно функционирање на Кодексот на однесување.

Сите вработени, изведувачи, волонтери и кој било друг член на училишната заедница вклучени
во работа поврзана со деца се обврзани да го почитуваат Кодексот на однесување со
почитување на очекувањата за соодветно однесување подолу. Кодексот на однесување се
применува во сите училишни ситуации, вклучително и училишни кампови и во употреба на
дигитална технологија и социјални медиуми.

Прифатливи однесувања
Како персонал, волонтери, изведувачи и кој било друг член на училишната заедница вклучени
во детска работа индивидуално, ние сме одговорни за поддршка и унапредување на
безбедноста на децата преку:

● почитување на изјавата на училиштето за посветеност на безбедноста на децата во
секое време и почитување на безбедносната политика на училиштето за деца,

● со почитување на учениците и семејствата во училишната заедница и во училишната
средина и надвор од училишната средина, како дел од вообичаените општествени и
заеднички активности.
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● слушање и одговарање на ставовите и грижите на учениците, особено ако ви кажуваат
дека тие или друго дете биле злоупотребени или дека се загрижени за нивната
безбедност/безбедноста на друго дете,

● промовирајќи ја културната безбедност, учеството и зајакнувањето на Абориџините и
Учениците од островот Торес во Островот

● промовираат културна безбедност, учество и зајакнување на учениците со културно
и/или јазично различно потекло,

● промовирајќи ја безбедноста, учеството и зајакнувањето на учениците со попреченост
кои

● известуваат за наводите за злоупотреба на деца или други грижи за безбедноста на
децата на безбедноста на детето во училиштето. Службеникот или тимот на Главната
класа ги

● разбира и ги почитува сите обврски за известување или откривање (вклучително и
задолжително известување), бидејќи тие се однесуваат на заштита на децата од штета
или злоупотреба.

● ако постои сомневање за злоупотреба на деца, обезбедување што е можно побрзо дека
учениците се безбедни и заштитени од штета.

● поттикнување на децата да „кажат збор“ и да учествуваат во сите релевантни
организациски активности каде што е можно, особено за прашања што се важни

Неприфатливи однесувања
Како персонал, волонтери, изведувачи и кој било друг член на училишната заедница вклучени
во работа поврзана со деца, не смееме: да ги

● игнорираме или игнорираме сите грижи, сомневања или откривање на злоупотреба на
деца да

● развијат врска со секој ученик што може да се смета за фаворизирање или изнесува
однесување на „чешлање“ (на пример, давање подароци)

● покажуваат однесување или се вклучуваат во активности со ученици кои може да се
толкуваат како навредливи и да не се оправдани со образовниот, терапевтскиот или
контекстот на испорака на услуги,

● игнорирање на однесувањето на другите возрасни лица кон учениците кога ќе се појават
да бидете премногу запознаени или несоодветни за да

● разговарате за содржини од интимна природа или да користите сексуална инсинуација
со учениците, освен кога тоа не се случува соодветно во контекст на родителско
водство, предавање на образовна програма или терапевтски услови

● неповолно постапување со детето поради нивната попреченост, возраст, пол, раса,
култура, ранливост, сексуалност или етничка припадност.

● комуницирајте директно со ученик преку лични или приватни канали за контакт
(вклучително и преку социјални медиуми, е-пошта, инстант пораки, испраќање пораки и
сл.), освен кога таа комуникација е разумна во сите околности,

● поврзана со училишна работа или воннаставни активности или каде што има
загриженост за безбедноста или друга итна материја фотографирајте или снимете дете
во училишна средина, освен во согласност со училишната политика или кога е потребно
за задачи за грижа
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● во училишната средина или на други училишни настани каде што учениците се
присутни, консумираат алкохол спротивно на училишната политика или земајте
недозволени лекови под какви било околности

Со почитување на овие стандарди, ја признавате вашата одговорност веднаш да го пријавите
секое прекршување на овој код до службеникот за безбедност на деца од основното училиште
Јан Харе и/или тимот на Главниот час.

Ако сметате дека детето е под непосреден ризик од злоупотреба, телефонирајте 000 (тројна
нула)

Дополнителни информации и ресурси

Циклус на преглед
Оваа политика последен пат беше ажурирана на 11 септември 2019 година и е закажана за
преглед во септември 2021 година.
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