Политика - Обврска за грижа
основно училиште
Цел на
Целта на оваа политика е да explain објасни на нашата училишна заедница должноста за нега
што не се отстапува и што целиот персонал во Epping Primary им ја должи на нашите ученици и
членови на училишната заедница кои ги посетуваат и користат училишните простории.

Политиката
„Должност за грижа“ е законска обврска која бара од училиштата да преземат разумни чекори
за да го намалат ризикот од разумно предвидлива штета, која може да вклучува лична повреда
(физичка или психолошка) или оштетување имот. Разумните чекори што нашето училиште
може да одлучи да ги преземе како одговор на потенцијален ризик или опасност ќе зависи од
околностите на ризикот. Нашето училиште има развиено политики и процедури за управување
со вообичаените ризици во училишната средина, вклучително и:
● Двор на должност и супервизија
● превенција од малтретирање
● кампови заи екскурзии
● прва помош
● Одржување дрвја
● Основи Одржување
● Студентски приватен имот
● Стандарди за безбедни деца
● Надворешни провајдери
● вонредна состојба за управување
● Волонтери за
● Посетители
● Работа со деца и проверки на соодветност
● Задолжително известување
● за здравје и безбедност при работа
Персоналотво нашето училиште разбира дека училишните активности вклучуваат различни
нивоа на ризик и дека можеби треба да се води грижа за поддршка на помладите ученици или
ученици со дополнителни потреби. Нашето училиште, исто така, разбира дека е одговорно за
да се осигура дека училишните простории се одржуваат во добра состојба и ќе преземе
разумни чекори за да го намали ризикот од повреда или оштетување на членовите на нашата
заедница поради состојбата на просториите. Персоналот на училиштето, родителите,
негувателите и учениците се охрабруваат да разговараат со директорот за да изразат каква
било загриженост во врска со ризиците или опасностите во нашето училиште, или нашите
обврски за грижа.
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Персоналот нана нашето училиште признава дека, бидејќи нашата должност за грижа е
незадоволна, ние исто така треба да преземеме разумни чекори за да го намалиме ризикот од
разумно предвидлива штета кога надворешните даватели се ангажирани да планираат или
спроведуваат активност што вклучува нашата учениците. Оур Посетителите политика и
кампови и патувања политика вклучуваат информации за безбедноста и грижата за нашите
студенти кога се ангажирани со надворешни даватели на услуги. Нашето училиште, исто така,
презема чекори за да обезбеди сигурност на учениците кога се вклучуваат во програми за
учење на работно место надвор од страницата со надворешни даватели. Нашето училиште ќе
ги следи сите применливи политики и упатства на Одделот за образование и обука во врска со
учењето надвор од локацијата и ќе осигура дека безбедноста и благосостојбата на учениците
што се вклучуваат во овие активности се најважни. Упатствата на Одделотво врска со учењето
на работното место се достапни на следната врска:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx

Дополнителни информации и ресурси
Училишна политика и советодавен водич: Обврска за грижа
Училишна политика и советодавен водич: учење на работното место

Циклус за преглед на
Оваа политика последен пат беше ажурирана на 17 јуни 2019 година и е закажана за преглед
во јуни 2023 година.
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