
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.

Идентификув
ање на
ризиците за
безбедноста на
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училиштето

Постоечки стратегии
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контролиминимизира
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заризикот Матрица на рангирање на ризик Нови или
изменети
контроли за
управување со
ризик
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неверојатно,
можно,
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големи, тешки

Тековни
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Политика
забезбедно за
деца разбрана
и
имплементира
на од сите
членови на
училишната
заедница

▪ Политиказа
безбедност на

▪ за безбедност на
детето
Службеникдеца

▪ Годишна и/или
навремена листа
за проверка на
ризикот за
безбедни деца

Можни помали средни ▪ процеси и
протоколи што
се следат

▪ Редовно
ажурирање на
персоналот и
родителите за
развој на
политиката

▪ Безбедност на
децата на сите
состаноци
агенди

Идентификува
ни, пријавени и
документирани
прашања за
безбедноста на
децата

▪ Познати
задолжителни
процедури за
известување

▪ Благосостојба на
состаноците

▪ Гласот на
учениците во
врска со она што
ги прави да се
чувствуваат
безбедни и
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▪ Алатки за
повратни
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средни

▪ протоколи за
комуникација

▪ Индукциски
процеси

▪ Безбедност на
децата на сите
агенди за
состанување



информации од
студентите
На пр. Ставови за
Анкета на
училиште

Студенти во
нега надвор од
домот или
сродство

▪ Службеници за
благосостојба на
учениците.

▪ Состаноци на
ДЗСС Состаноци
наФази на

▪ тим за грижа
Средби на

▪ ССГ
▪ одзив
▪ Училишни

советници

Ретки помали Ниски Низок ▪ LOOKOUT
Центар анкети

Ученици кои
злоупотребувал
е други деца
или доживеале
злоупотреба
(вклучително и
физичка,
вербална,
сексуална,
емоционална
злоупотреба)

▪ Документиранипл
ан за управување
со безбедноста

▪ состаноци на тим
за грижа за.

▪ Тековен
мониторинг преку
состаноци на
ДЗСС

▪ Училишни
советници

Најверојатно умерени ниски ▪ етапни
одговори

▪ Употреба на
надворешни
агенции

▪ Комуникациски
процеси

▪ Однесување
Планови за
поддршка

Ниво на надзор
во
игралиштето
вклучувајќи
скриени места

▪ Кодекс на
однесување на
наставниците -
Должност за
грижадолжност
на

▪ Политика
надворот.

▪ Список на
работни места во
дворот

Можно Умерено Ниско ▪ Редовно
следење и
професионале
н развој

Ниво на надзор
во тоалетните
блокови

▪ Надзор над
дворот

▪ Учениците одат
во парови за
време на часот

Можно умерено средно ▪ Снимање на
посети на
тоалети

▪ Охрабрете ги
учениците да
посетуваат
тоалети за
време на
паузите.

Онлајн
опкружувања,
на пр. е-пошта,
Фејсбук,
СМС-пораки,
фотографии/ви
деа

▪ Образование на
ученици/родители

▪ Безбедна
употреба на
Интернет-политик
а Политика за

▪ борба против
малтретирање
(треба да се
разгледа)

▪ Надзор над

Можно умерени средни
средни

▪ Политика
замобилни
уреди



▪ Употреба на уред
Договор

▪ Гагли
Ниво на
образование на
учениците за
лична
безбедност

▪ Лична безбедност
или Програма за
заштитни
однесувања
(СОAС)

▪ Училишни
советници

Можна умеренаумерен
о

ниско ▪ програма
задостигнувањ
е.

Јачина на
односите со
студентите со
почит

▪ Бади Програма
▪ АД
▪ реставративна

практика
▪ Права и обврски за
▪ Време на работа
▪ СЕП Програма

Програма за
▪ игри на

библиотеки
▪ Училишни

советници

Најверојатно умерено ниско ▪ достигнување
на
програмските

▪ зони на
регулација

Студентите со
посебни
потреби:
попреченост,
Абориџини или
потекло на
островот на
Торес, од други
културни /
јазично
потекло

▪ SSG средби
▪ јасЕПс
▪ Koorie

образование
службеници

▪ благосостојба
состаноци

▪ SSSO Контакт
состаноци

▪ херој / ментор
програма

▪ библиотека игри
програмата што

најверојатно Контролирајте Средни ▪ Следење на
стадата

▪ однесување
поддршка
планови

▪ LOOKOUT
центар.

▪ Зони на
регулација

Непознати луѓе
и средини на
кампови и
екскурзии или
специјални
настани

▪ Претходна
проценка за
ризиците по
безбедноста на

▪ Надзор над
▪ децатабезбеднос

ен кодекс на
однесување за

▪ деца Јасни
процедури за
известување за
безбедноста на
децата

Можна умерена средна ▪ програма за
фаќање.

▪ Права и
одговорности

▪ Екскурзиска
листа за
проверка/
упатства

Волонтери и
посетители
Вработување
на изведувачи
на пр. средства
за чистење

▪ Скрининг
вклучувајќи
пребарувања
преку Интернет

▪ Индукција
▪ Процес на
▪ Адекватен

мониторинг

Веројатност Умерена средна ▪ волонтерска
политика
Политика на

▪ родители
▪ Интервенција

Нарачки
Полиса
Полиса за

▪ компас во тек.



▪ најавувањеПолиц
иска проверка и
регистрација на

▪ WWCC Политика
наWWCC

▪ посетители на
Регрутирање
на нов
персонал

▪ Обврски за
заштита на
децата вклучени
во огласите

▪ Критериуми за
избор

▪ Прашања за
интервју

▪ Референтни
проверки

▪ Индукција
▪ Полициска

проверка и
регистрација на
ВИТ

▪ Упатства за
вработување

Ретки главни средни ▪ политики за
надзор
Политика

▪ на однесување
Политика за
однесување

▪ Безбедна
заштита за
деца.

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

https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childsafestandards.aspx

