Политика - Стандарди за
безбедност на децата
основното училиште
Цел на
Стандардите за безбедна заштита на децата (стандардите) се задолжителни минимални стандарди за
сите организации што обезбедуваат услуги за деца, вклучително и викторијански училишта. Целта на
Стандардите е да обезбедат организациите да бидат добро подготвени да ги заштитат децата од
злоупотреба и занемарување. Стандардот за безбедни за деца 6 бара училиштата да имплементираат
стратегии за идентификување и воведување или отстранување на ризиците од злоупотреба на деца.

Политика
Во Епинг основното училиште „“, нашата стратегија за управување со ризикот за безбедност на децата
е формален и структуиран пристап за управување со ризиците поврзани со безбедноста на децата.
Нашиот процес вклучува проценка на ризик, имплементација на контроли и процес на мониторинг и
преглед за да се обезбеди валута на пристапот за управување со ризик.

Имплементација
Списокот подолу содржи попис на потенцијалните стратегии за безбедност на децата и управување со
ризикот.
Ризици за безбедност на детето:
▪ Недостаток на организациска култура за безбедност на децата
▪ Запознавање на културата на известување за проблеми
▪ Неприродна доверба на долгорочни вработени
▪ Деца сами со едно друго лице без надзор
▪ Регрутирање несоодветна личност
▪ Несоодветно однесување не е пријавено
▪ Ненадгледувано рекреативни или други активности
▪ Ад-хок изведувачи на просториите (на пример, одржување),
▪ Ранливоста на кадар и студентите поради непознати лични прашања
▪ непознати луѓе и средини на екскурзии и кампови
▪ лажни обвинувања
управување со ризикот стратегии:
▪ спроведување ефикасна безбедност на децата стратегија за управување со ризикот
▪ код за безбедност на децата на однесување
▪ за безбедноста на деца процедурите за известување
▪ училиште Советот да обезбеди соодветни насоки и обука за членовите на училишниот совет и
училишниот персонал во врска со индивидуалните и колективните обврски/одговорности за
управување со ризикот од злоупотреба на деца.
▪ Индукција за сите посетители, персонал, волонтери и изведувачи
▪ Обучете ги студентите и вработените да откријат несоодветно однесување (Модул за
задолжително известување)
▪ Советување (психолог/услуга СССО) и други ресурси
▪ Исчистете ги прозорците за да овозможите видливост на патниците и вратите што не се
заклучуваат на жешките места
▪ Проценка на нови или изменети физички средини за ризици за безбедноста на децата
▪ Надзор или мониторинг на активности
▪ Процедури за управување со перформанси

▪
▪

Референтни проверки пред вработување кои вклучуваат проверка на безбедноста на децата
Проверки на криминалната историја и потврдување на валутата на WWCC и/или регистрација на
ВИТза проценка на

Матрицаризик: да се користи во во врска со списокот за проценка на ризик.
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Користена литература
Оваа политика мора да се прочита во врска со:
● Училишна политика и советодавен водич - Стандарди за безбедни деца
● Законот на Комонвелтот или соодветната држава или територија;
● Кодекс на однесување на Викторијанската професија за настава;
● Кодекс на однесување на организацијата;
● Прекинување на политиката за вработување и постапки за недолично однесување

политики за
надзор
Политика
на однесување
Политика за
однесување
Безбедна
заштита за
деца.

