Политика - Стандарди за
основното училиште
Целта наЦелта
безбедност на децатаОсновното основно училиште е посветено на промовирање и заштита на
интересите и безбедноста на децата. Имаме нулта толеранција за злоупотреба на деца. Во согласност
со министерската наредба бр. 870 - Стандарди за безбедност на децата - Управување со
ризикот од злоупотреба на деца во училиштата, основното училиште „Епинг“ мора и ќе преземе
активности за управување и намалување на ризикот од злоупотреба на деца Секој што работи во
основното училиште „Епинг“ е одговорен за грижата и заштита на децата и пријавување информации за
злоупотреба на деца. Основното училиште „Епинг“ ќе ги разгледа и ќе ги разгледа ситуациите и
ризиците за злоупотреба на деца на интегриран и проактивен начин.

политиката
Основното училиште заќе:
искористување на1. Олесни спречување на злоупотреба на деца во основното училиште „Епинг“.
2. Работа кон организациска култура за безбедност на децата што ја зема предвид
разновидноста на сите деца, вклучувајќи ги и потребите на децата од Абориџините и островот
Торес, децата со културно и јазично различно потекло, деца со попреченост и ранливи деца.
3. Спречете злоупотреба на деца во основното училиште „Епинг“.
4. Советувајте ги сите страни за нивните одговорности за идентификување на можни прилики за
злоупотреба на деца и за воспоставување контроли и процедури за спречување на таква
злоупотреба и/или откривање на таква злоупотреба кога ќе се појави.
5. Обезбедете насоки до персоналот/волонтерите/изведувачите за акција што треба да се
преземе кога се сомневаат дека има злоупотреба во или надвор од организацијата.
6. Обезбедете јасна изјава за вработените/волонтерите/изведувачите што забрануваат каква
било злоупотреба.
7. Обезбедете гаранција дека сите и сите сомнителни злоупотреби ќе бидат пријавени и целосно
истражени.

имплементација
Обврски за
Директорот на основно училиште е одговорен за:
• Справување и истражување извештаи за злоупотреба на деца;
• Обезбедување информации за персоналот, изведувачите и волонтерите во врска со
соодветните закони, организациски политики и процедури и Кодексот на однесување на
организацијата;
• Обезбедете информации за сите возрасни во заедницата на основното училиште Епинг во
врска со нивната обврска да пријават сомневање за сексуална злоупотреба на дете во
согласност со политиките и процедурите;
• Обезбедување информации до целиот персонал, изведувачи и волонтери во врска со нивната
обврска да го почитуваат Кодексот на однесување (особено кога се однесува на безбедноста на
децата);
• Обезбедување информации за персоналот, изведувачите и волонтерите во врска со нивните
одговорности за заштита на децата.
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Сите раководители на училиштата мора да обезбедат дека:
• Ја промовираат безбедноста на децата во секое време;
• Проценете го ризикот од злоупотреба на деца во нивната област на контрола и искоренете
го/минимизирајте го секој ризик колку што е можно;
• Едуцирајте ги вработените за превенција и откривање на злоупотреба на деца; и
• Олеснување на пријавувањето за какво било несоодветно однесување или сомневање за
навредливи активности.
● Овозможете им на наставниците да бидат запознаени со видовите на злоупотреба што може
да се случат во нивната област на одговорност и да бидат будни за какви било индикации за
такво однесување.
Сите вработени/волонтери/родители/негуватели/изведувачи ја делат одговорноста за
спречување и откривање на злоупотреба на деца и мора:
• Да се запознаат со релевантните закони, Кодексот на однесување и политиката и процедурите
за основно училиште во врска со детето заштита и почитување на сите барања;
• Пријавете се во предната канцеларија, соберете значка за идентификација и носете ја на
моменти;
• Персоналот ќе го пријави секое разумно верување дека безбедноста на детето е загрозена до
надлежните органи (како што е полицијата и државната служба за заштита на децата) и ќе ги
исполни своите обврски како задолжителни известувачи;
• Волонтерите, родителите/негувателите и изведувачите треба да го пријават секое сомневање
дека безбедноста на детето може да биде загрозена кај наставник или член на одделението
(или, доколку наставникот/директорот се вклучени во сомнежот, кај одговорно лице во
организација); и
• Обезбедете средина што ќе ја поддржува емоционалната и физичката безбедност на сите деца.
Вработување на нов персонал
• Лицата кои аплицираат за улога како наставник во училиштето мора да бидат регистрирани во
Викторијанскиот институт за настава.
• Епинг основното училиште може да бара од апликантите да обезбедат полициска проверка во
согласност со законот и соодветно, пред да започнат со работа во основното училиште „Епинг“ и
за време на нивното време со основното училиште „Епинг“ во редовни интервали.
• Основното училиште „Епинг“ ќе преземе темелни референтни проверки според одобрената
интерна процедура.
Управување со ризици
● Успешното основно училиште ќе осигури дека безбедноста на децата е дел од целокупниот
пристап за управување со ризици.
● Основното училиште „Епинг“ ќе има раководен тим на училиште посветен на
идентификување и управување со ризиците во основното училиште „Епинг“. Раководниот тим
на училиштето ќе добива редовна обука во врска со безбедноста на децата.
Пријавување
Секој член на персоналот, волонтер или изведувач кој има основа да се сомнева во навредлива
активност мора веднаш да ја извести соодветната служба за заштита на децата или полицијата. Тие
исто така треба да го советуваат својот претпоставен за нивната грижа. Не откривањето на
информациите во полиција е кривично дело и се однесува на сите возрасни во Викторија (Неуспех
да се открие прекршок - с.327).
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Секој член на персоналот на позиција на авторитет кој станува свесен дека возрасно лице поврзано
со нивната организација претставува ризик од сексуална злоупотреба кај дете под 16 години, мора
да ги преземе сите разумни чекори за да го намали или отстрани тој ризик (Неуспех да се заштитат
.49С (2)). Прекршокот на чешлање забранува предаторско однесување дизајнирано да го „подготви“
или „земи“ детето за идна сексуална активност. Прекршокот се однесува на комуникација (лично или
онлајн) со деца под 16 години (прекршок за чешлање - с.49Б (2)).
Политиката ќе биде разгледана како дел од циклусот на преглед, во согласност со политиката и
директивите за ДЕТ. Треба да се разгледаат во 2021 година. Страна 3 од 4 Наставниците мора да
пријават жалби за сомневање за навредливо однесување или недолично однесување до
директорот, што мора да се проследи со извештај до надворешно регулаторно тело, како што е
Заштита на децата или полиција.
Во ситуации кога член на главната класа е осомничен за вмешаност во активноста, или ако лицето
со сомневање не верува дека прашањето е соодветно разгледано или разгледано, прашањето
треба да се пријави на следното највисоко ниво на надзор (на пр. водечки наставник).
Истражување
Доколку соодветната служба за заштита на децата или полицијата одлучи да спроведе истрага за
овој извештај, сите вработени, изведувачи или волонтери мора целосно да соработуваат со
истрагата.
Без разлика дали властите одлучуваат или не да спроведат истрага, директорот ќе се консултира со
властите за да утврди дали е соодветна внатрешна истрага. Ако се одлучи дека таквата истрага
нема да биде во спротивност со постапката на властите, директорот може да одлучи да спроведе
таква истрага. Сите вработени, изведувачи и волонтери мора целосно да соработуваат со истрагата.
Секоја таква истрага ќе се спроведе според правилата за природна правда.
Директорот ќе вложи максимални напори да ја задржи таквата истрага доверлива; меѓутоа, од време
на време можеби ќе треба да се консултираат други членови на персоналот заедно со истрагата.
По првичниот преглед и утврдувањето дека осомничената злоупотреба бара дополнителна истрага,
директорот ќе ја координира истрагата со соодветните истражители и или службеници за
спроведување на законот. Внатрешни или надворешни правни претставници ќе бидат вклучени во
процесот, како што се смета за соодветно.
Одговарање
Доколку се тврди дека член на персоналот, изведувач или волонтер може да извршил прекршок или
да ги прекршил политиките на ЕПП или Кодексот на однесување, засегнатото лице може да биде
отпуштено (со плата, кога е применливо) додека се спроведува истрага На
Ако истрагата заклучи дека во однос на веројатностите се случил прекршок (или прекршување на
политиките на Епинг основното училиште или Кодексот на однесување), тогаш може да следат
дисциплински мерки, до и вклучително и отказ или прекин на вклучувањето во училиштето. Наодите
од истрагата, исто така, ќе бидат пријавени на кое било надворешно тело по потреба.
Приватност
Сите лични информации разгледани или снимени ќе ја почитуваат приватноста на вклучените лица,
освен ако не постои ризик за нечија безбедност. Основното училиште „Епинг“ ќе има гаранции и
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практики за да се осигури дека се заштитуваат сите лични информации. Секој има право да знае
како се запишуваат личните информации, што ќе се прави со нив и кој ќе може да пристапи до нив.
Следење, евалуација и преглед На
секои две години, и по секој инцидент што може да се пријави, ќе се спроведе преглед за да се
процени дали политиките или процедурите за заштита на детето на организацијата бараат измена
за подобра заштита на децата под грижа на организацијата.

Дефиниции
Дете значи лице под 18 -годишна возраст, освен ако според законот што се применува за детето,
мнозинството не е постигнато порано.
Заштита на децата значи секоја одговорност, мерка или активност преземена за да ги заштити
децата од штета.
Под злоупотреба на деца се подразбираат сите форми на физичка злоупотреба, емоционално
малтретирање, сексуална злоупотреба и експлоатација, занемарување или несовесно постапување,
комерцијална (на пр. За финансиска корист) или друга експлоатација на дете и вклучува какви било
дејствија што резултираат во вистинска или потенцијална штета на дете.
Сексуален напад врз деца е секој чин што го изложува детето или го вклучува детето во сексуални
процеси надвор од неговото разбирање или спротивно на прифатените стандарди на заедницата.
Сексуално навредливото однесување може да вклучува галење на гениталиите, мастурбација,
орален секс, вагинална или анална пенетрација од пенис, прст или било кој друг предмет, галење на
гради, воајеризам, егзибиционизам и изложување на детето на порнографија или вклучување на
детето. Вклучува чешлање на детето, што се однесува на активности намерно преземени со цел да
се спријатели и да се воспостави емоционална врска со детето за да се намалат инхибициите на
детето во подготовка за сексуална активност со детето.
Разумни основи за верување е верување засновано врз разумни основи дека злоупотреба на деца
се случила кога ќе се земат предвид сите познати размислувања или факти релевантни за
формирање на верување и тие се објективно оценети. Околностите или размислувањата може да го
вклучат изворот на наводот и начинот на кој е соопштено, природата и деталите на наводот и дали
постојат други поврзани прашања познати во врска со наводниот сторител.
Разумно верување се формира ако разумен човек верува дека:
(а) На детето му е потребна заштита,
(б) Детето претрпело или веројатно ќе претрпи „значителна штета како резултат на физичка
повреда“,
(в) родителите/негувателите не можат или не сакаат да го заштитат детето.
„Разумно верување“ или „верување на разумна основа“ не е исто како да се има доказ, туку е повеќе
од обична гласина или шпекулација. Се формира „разумно верување“ ако разумен човек во иста
позиција би го формирал верувањето по исти основи. На пример, може да се формира „разумно
верување“ доколку:
а) Детето изјави дека било физички или сексуално злоупотребено;
б) Дете изјавува дека знае некого кој бил физички или сексуално малтретиран (понекогаш детето
може да зборува за себе);
в) Некој што знае дете изјавува дека детето било физички или сексуално злоупотребено;
г) Професионални набудувања за однесувањето или развојот на детето го наведува
професионалецот да формира верување дека детето било физички или сексуално
злоупотребено или најверојатно ќе биде злоупотребено; и/или
д) Знаци на злоупотреба водат до верување дека детето било физички или сексуално
злоупотребено.
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Користена литература
Оваа политика мора да се прочита заедно со:
• Министерска наредба бр. 870 - Стандарди за безбедност на децата - Управување со ризикот од
злоупотреба на деца во училиштата
• 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.

Циклус на преглед
Оваа политика последен пат беше ажурирана во јуни.2021 година и е закажана за преглед во
2023 година.
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