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Цел на
Да се обезбеди безбедна и безбедна средина за учење и настава за учениците и персоналот преку
воспоставување процеси за следење и управување со посетителите на основното училиште „Епинг“.

Опсег
Оваа политика се однесува на сите посетители кои можат да посетуваат училишни простории кога
училиштето е отворено за настава помеѓу часовите од 8:30 часот наутро до 16:00 часот, и кога
канцеларијата е вработена да ги следи/прима посетителите на рецепција. Надвор од овие времиња,
нашата канцеларија не работи со персонал и единствените посетители на кои им е дозволено на
училишно подрачје се родителите/негувателите или нивните делегати кои ги напуштаат или земаат
учениците од грижата за часови надвор од училиштето, училишни настани како што се интервјуа со
наставници од родители, концерти, спортски или други училишни активности, заедница и други групи
кои склучиле договори или договори со училиштето за користење на училишните простории надвор од
училишното време, на пр. Playgroup.

Дефиниции
Работа поврзана со детето: Како што е дефинирано со Законот за работа со деца 2005 (Вик), работата
поврзана со детето е работа која обично вклучува директен контакт (вклучително и лично, преку
телефон, писмена и онлајн комуникација) со дете што е централен дел од должностите на тоа лице. Не
вклучува работа што вклучува повремен контакт со деца што е случајно со работата.

Политика
Основното училиште „Епинг“ се стреми да создаде отворена и инклузивна училишна заедница и ги
охрабрува родителите и негувателите активно да се вклучат во развојот и образованието на своето
дете. Ние, исто така, се стремиме да поттикнеме силни партнерства со услугите на локалната
заедница, училиштата и другите организации.
Епинг основно училиште не е јавно место. Директорот има овластување да дозволи или да одбие влез
во училишните простории и ги охрабрува сите посетители да се запознаат со Изјавата за вредностите
на нашето училиште, Политиката за безбедна заштита на децата, Изјавата за посветеност кон
безбедноста на децата и Кодексот на однесување за безбедни деца.
Од време на време, различни членови на јавноста може да го посетат нашето училиште. Посетителите
може да вклучуваат, но не се ограничени на:
●
●
●
●
●

родители
Волонтери- погледнете ја Политиката за волонтери на нашето училиште за повеќе информации
Потенцијалните родители, ученици и вработени
поканети говорници, заседателен инструктори и други обраќање учење и развој на
државните службеници (на пример, членови на Парламентот, локалните власти)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Лицата водење бизнис на пример: единствена добавувачи, продавачите на книги, официјални
училиште фотографи, комерцијални продавачи]
трговци
Детски услуги агенции
Талент извидници
Работници на Одделот за здравство и човечки услуги
ПолицискиВикторија
лица одовластени да влезат во училишните простории (на пр. Инспектори за работна заштита,
здравствени службеници итн.)
Други кадри за образование и обука (вклучително и сојузнички здравствен персонал) или
изведувачи
терапевти од НДИС или други сојузни здравствени или здравствени практичари

Пријавете се во постапка
Сите посетители на основното училиште „Епинг“ од нив се бара да се пријават во училишната
канцеларија при пристигнувањето (видете ги исклучоците подолу во однос на родителите/негувателите).
Посетителите мора:
● Запишете го нивното име, датум и време на посета и цел на посета во компјутерскиот систем
● Обезбедете доказ за идентификација на канцеларискиот персонал на барање
● Произведете ја нивната валидна работа со деца Проверете каде што е потребно со оваа
политика (видете подолу)
● Носете [врвка за посетители /таг на име] во секое време
● Следете ги инструкциите од училишниот персонал и почитувајте ги сите релевантни политики
поврзани со соодветно однесување на училишна основа, вклучувајќи на пример: Кодекс на
однесување за безбедност на деца, Политика за сексуално вознемирување, Политика на
малтретирање на работно место, Почитување на училишниот персонал, Изјава за вредности
итн]
● Вратете се во канцеларијата при поаѓање, одјавете се и вратете го јажето за посетители.
Отворањето на основното училиште ќе осигури дека Кодексот на однесување за безбедност на децата
на училиштето/Изјава за обврска за безбедност на децата е достапен и видлив за посетителите кога ќе
се најават.

Барања за посетителите да изготват валидна картичка за чек за работа со деца.
Сите посетители кои се занимаваат со работа поврзана со деца мора да имаат валидна проверка на
WWC. https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/spag/community/WWCCflowchart.pdf.
Дирекцијата е на директорот дали да бара WWCC за оние кои не се занимаваат со работа поврзана со
деца, истакнувајќи дека Одделот им препорачува на посетителите да имаат WWCC ако редовно ќе
бидат присутни во училиштето и/или децата разумно можат се очекува да бидат присутни:
Во некои околности, од посетителите на основното училиште „Епинг“ кои не се занимаваат со работа
поврзана со деца, исто така, ќе се бара да изготват валидна проверка на WWC во зависност од
конкретните околности на нивната посета. На пример, Epping основно училиште ќе бара валидна WWC
проверка за:
● посетители кои ќе работат редовно со деца за време на посетата, иако директниот контакт со
децата не е централен дел од нивните вообичаени работни обврски
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●

(на пример, изведувачи), кои редовно ќе извршуваат работа во училиштето и во околности кога
ќе ја извршуваат својата работа во област каде што ќе бидат без надзор и околу деца.

Понатамошни проверки, вклучувајќи референци, исто така, може да се побараат по дискреционо право
на директорот.
Посетители кои ќе работат во области подалеку од студенти (на пр. Ревизор во посета кој ќе биде
сместен во предната канцеларија со административен персонал) или кои ќе бидат надгледувани и
придружувани од персонал за време на нивната посета (на пр. Пратеник во Собранието, новинар ,
потенцијален родител на училишна турнеја) нема да се бара да има чек на WWC.
Полицајците под заклетва на Викторија или заклетвените полицајци на Федералната полиција на
Австралија се ослободени од барање проверка на WWC, но може да биде побарано да потврдат дека
се заколнати службеници со обезбедување доказ за идентификација.

Поканети говорници и презентери
Повремено, основното училиште „Епинг“ може да покани надворешни говорници или даватели на
услуги да одржат упади, презентации, работилници и специјални програми за нашите ученици. Во
согласност со барањата на Одделот за образование и обука, основното училиште „Епинг“ ќе:
● осигури дека содржината на презентации и програми од надворешни даватели на услуги
придонесува за образовниот развој на нашите ученици и е конзистентна со целите на наставната
програма
● · осигурува дека секоја предложена посета, програми или содржини се испорачуваат од страна
на посетителите е во согласност со условот дека образованието во викторијанските владини
училишта е секуларно и е во согласност со вредностите на јавното образование, политиките на
Одделот и Законот за реформа за образование и обука 2006 година (Вик). Особено, програмите
што ги даваат посетителите треба да се испорачуваат на начин што ги поддржува и промовира
принципите и практиката на австралиската демократија, вклучително и обврска за:
○ избрана влада
○ , владеење на правото
○ еднакви права за сите пред законот
○ слобода на вероисповед, говор и здружување
○ вредностите на отвореност и толеранција го
○ почитуваат опсегот на ставови што ги имаат студентите и нивните семејства.

Родители посетители
Ние разбираме дека повремено може да има причина зошто родител или старател може да сака да
разговара или да го види своето дете на училиште, за време на училишните часови.
Ако постои одредено итно или неизбежно прашање што не може да чека до крајот на училишниот ден,
бараме родителите или негувателите да се јават во училишната канцеларија за да поднесат барање да
разговараат или да се видат со нивното дете во текот на училишните часови.
Исто така, бараме родителите да избегнуваат да организираат посета на своите деца на училиште каде
и да е можно, бидејќи тоа може да предизвика несоодветни нарушувања на училишниот ден.
Сите родители или негуватели кои го посетуваат нашето училиште за време на училишните часови,
освен за целите на подигање и напуштање на училиште или за одредени училишни настани (на пр.
Интервјуа со наставници од родители, концерти, собири итн.), Се бара да се пријават како посетител на
училишната канцеларија.
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Други посетители
Сите деловни оператори, трговци и други посетители што присуствуваат на училиштето за да
извршуваат работа, мора да се пријават во училишната канцеларија по пристигнувањето за настава и
да ја следат постапката за најавување наведена погоре. Нивните часови може да се променат за да
одговараат на распоредот во консултација со член на Главната класа.

Дополнителни информации и ресурси
●
●
●
●

Изјава за вредности
Волонтери Политика
Изјава за посветеност кон безбедноста на децата/Детска безбедностза безбедност на
Кодекс на однесувањедецата

Циклус на преглед на
Оваа политика последен пат беше ажурирана на 4 јули 2019 година и е закажана за преглед во
јули 2022 година.
Презентирана на училишниот совет на 5 -ти Август 2019 година и одобрен.
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