
Политика - Должност и надзор
на дворот

(Родители и ученици)

основно училиште
Цел на
Основното училиште „Епинг“ разбира дека има висок стандард на грижа во однос на учениците
на училиште. Соодветен, добро организиран и одговорен надзор на учениците за време на
часовите, одмор и ручек е важен аспект за одржување на безбедноста на учениците на
училиште. Исто така, им овозможува на вработените да ги идентификуваат и да одговорат на
можните ризици во училиште кога се појавуваат.

Целиот персонал учествува во основниосновното училиште списокот зазадачи наи барањата
за надзор на училиштето, и следи јасни процедури за одговарање на несреќи или инциденти во
игралиштето и областите за учење.

Персоналот на училиштето е сместен за да работи во дворот пред училиште, за време на
одмор, ручек и после училиште. Училишните терени се надгледуваат пред училиште во 8:45
часот. После училишниот персонал надгледува до 15:45 часот. Учениците на училишно
подрачје надвор од овие времиња нема да бидат надгледувани (освен ако не посетуваат
програма за нега пред или после училиште или надгледувана воннаставна активност).

Од родителите/негувателите се бара да обезбедат учениците да не пристигнат рано или да
останат доцна по завршувањето на училиштето, освен ако не посетуваат пред или по
училишна нега, или однапред договорена надгледувана активност (т.е. спортска пракса).

Основното училиште „Епинг“ има воспоставено голем број внатрешни политики и процедури за
да одговори на специфични околности и потенцијални ризици во училиштата, вклучувајќи:

● Цзасилувачи и екскурзии
● прва помош
● управување со терени заи одржување дрвја на
● приватниот имот на учениците.

Персоналот на училиштето, родителите и учениците се охрабруваат да разговараат со нашиот
директор, доколку имате каква било загриженост за потенцијалните ризици во нашето
училиште, или нашите обврски за грижа.

Циклус на преглед
Оваа политика последен пат беше ажурирана на 18 јуни 2019 година и е закажана за преглед
во јуни 2020 година.

Политика за ЕПС - Должност и надзор на дворот (родител и ученик) 18 јуни 2019 година - јуни
2020 година


