Chính sách - Nhiệm vụ và Giám sát bãi
(Phụ huynh và học sinh)

Trường Tiểu học Kết thúc
Mục đích của
Trường Tiểu học Epping hiểu rằng trường có tiêu chuẩn cao về sự chăm sóc đối với học sinh tại
trường. Giám sát thích hợp, có tổ chức tốt và có phản ứng đối với học sinh trong giờ học, giờ ra chơi
và ăn trưa là một khía cạnh quan trọng của việc giữ an toàn cho học sinh ở trường. Nó cũng cho
phép nhân viên xác định và ứng phó với những rủi ro có thể xảy ra ở trường khi chúng phát sinh.
Tất cả nhân viên đều tham gia vào trường của Trường Tiểu học Epping bảng phân công nhiệm vụ
sânvà các yêu cầu giám sát của trường, và tuân theo các quy trình rõ ràng để ứng phó với các tai
nạn hoặc sự cố trong sân chơi và khu vực học tập.
Nhân viên nhà trường được chỉ định trực sân trước giờ học, trong giờ ra chơi, ăn trưa và sau giờ
học. Sân trường được giám sát trước khi tan học lúc 8:45 sáng. Sau giờ học, nhân viên giám sát đến
3:45 chiều. Học sinh trên sân trường ngoài những thời gian này sẽ không được giám sát (trừ khi các
em tham gia chương trình chăm sóc trước hoặc sau giờ học hoặc hoạt động ngoại khóa có giám
sát).
Phụ huynh / người chăm sóc được yêu cầu đảm bảo rằng học sinh không đến sớm hoặc ở lại muộn
sau giờ học trừ khi các em tham gia chăm sóc trước hoặc sau giờ học, hoặc một hoạt động có giám
sát được sắp xếp trước (tức là luyện tập thể thao).
Trường Tiểu học Epping đã áp dụng một số chính sách và thủ tục nội bộ để ứng phó với các trường
hợp cụ thể và rủi ro tiềm ẩn trong trường học, bao gồm:
●
●
●
●

Camps và các chuyến du ngoạn
sơ cứu
Quản lý khuvà bảo dưỡng cây
tài sản riêng của học sinh.

Nhân viên nhà trường, phụ huynh và học sinh được khuyến khích nói chuyện với hiệu trưởng của
chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về những rủi ro tiềm ẩn tại trường của chúng tôi, hoặc nghĩa
vụ chăm sóc của chúng tôi.

Chu kỳ đánh giá
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 6 năm 2019 và dự kiến sẽ được xem xét
lại vào tháng 6 năm 2020.

Chính sách EPS - Nghĩa vụ và Giám sát tại sân (Phụ huynh & Học sinh)
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ngày 18 tháng 6 năm 2019 - tháng

