Mokyklos politikų gidas
naujų mokinių tėvams
Šiame lankstinuke jums pateikta bendra informacija apie mokyklos
politikas.
Galite pareikalauti, kad lankstinukas jums būtų pateiktas jūsų kalba.
Lankstinuką galite skaityti šiomis kalbomis:
filipiniečių, vengrų, latvių, lietuvių, malajų, kinų mandarino, lenkų,
portugalų, rumunų ir slovakų.

Kitus išverstus dokumentus tėvams galite rasti Švietimo skyriaus interneto svetainėje
Vaiko apsaugos mokymo įstaigoje lankstinukas
http://www.deni.gov.uk/index/pupils-and-parents/parents/protecting-against-child-abuse.htm
Gero elgesio mokykloje lankstinukas
http://www.deni.gov.uk/index/pupils-and-parents/parents/behaviour-at-school.htm
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Kovos prieš patyčias politika
Apibrėžimas
Patyčios yra besikartojantis elgesys, asmeniui arba jo šeimai sukeliantis fizinį ar emocinį skausmą.
Patyčios gali būti įvairių formų, tarp jų:








fizinis smurtas
nuosavybės gadinimas
erzinimas
grasinimai
prasivardžiavimas
asmens atskyrimas ar izoliavimas
kibernetinės patyčios – mobiliuoju telefonu arba internetu

Tikslas
Kovos prieš patyčias politikos tikslas yra moralinės aplinkos, kurioje netoleruojamos patyčios,
sukūrimas mokykloje. Mokykloje turėtų būti kuriama abipusės pagarbos aplinka, o pastebėjus
patyčias, jos turėtų būti nedelsiant veiksmingai sprendžiamos.

Lankomumo politika
Apibrėžimas
Lankomumą reguliuojančiose taisyklėse pagal įstatymus numatyta, kad mokinys mokyklą privalo
lankyti bent 190 dienų per metus.

Tikslas
Lankomumo politikos tikslas yra skatinti gerą lankomumą ir punktualumą, kad šios savybės reikštųsi
ir ateityje, pradėjus dirbti. Prastas lankomumas gali stipriai įtakoti mokinio rezultatus.
Mokyklos tikslas yra gerinti mokinių lankomumą, išsiaiškinant ir nustatant pamokų praleidinėjimo
priežastis ir, atsižvelgiant į tai, sudaryti ir taikyti visai mokyklai skirtas, geresnį lankomumą
skatinančias, strategijas.

Vaikų apsaugos politika
Apibrėžimas
Vaikų apsauga yra skirta vaikams ir jaunuoliams apsaugoti nuo netinkamo elgesio, tokio kaip
blogas elgesys ar nesirūpinimas, galinčio peraugti į fizinę, seksualinę ar emocinę traumą ar žalą.

Tikslas
Vaiko apsaugos politika siekiama suteikti mokyklai nurodymus apie tai, kokių veiksmų reikia imtis,
įtarus, kad su vaiku yra netinkamai elgiamasi ar juo nesirūpinama. Vaiko gerovė visuomet yra
pirmaeilės svarbos.
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Elgesio valdymo politika
Apibrėžimas
Elgesio valdymu siekiama padėti mokiniams išvystyti savidrausmės jausmą ir prisiimti atsakomybę
už savo elgesį ir veiksmus. Jis yra būtinas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymą ir mokymąsi.
Svarbu skatinti ir girti už teigiamą elgesį ir požiūrį. Už elgesio valdymą yra atsakinga visa mokyklos
bendruomenė – darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai.

Tikslas
Elgesio valdymo politikos tikslas yra puoselėti savidrausmę, savivoką, savarankiškumą ir
atsakomybės jausmą. Ja skatinami teigiami santykiai tarp visų mokyklos bendruomenės narių, kad
būtų užtikrintas veiksmingas mokymasis.

Piktnaudžiavimo narkotikais ir narkotinėmis medžiagomis
politika
Apibrėžimas
Švietimas apie piktnaudžiavimą narkotikais ir narkotinėmis medžiagomis yra skirtas mokinių
suvokimui apie narkotikų ir kitų narkotinių medžiagų naudojimo pasekmes emocinei, fizinei ir
socialinei gerovei, didinti.

Tikslas
Piktnaudžiavimo narkotikais ir narkotinėmis medžiagomis politikos tikslas yra suteikti mokiniams
tikslią informaciją apie narkotikus ir kitas žalingas medžiagas bei apie netinkamo tokių medžiagų
vartojimo sveikatai keliamus pavojus. Ja taip pat siekiama lavinti mokinių sugebėjimą neįsitraukti į
visuomenėje sutinkamą narkotikų kultūrą bei informuoti juos, kur galima kreiptis pagalbos ir
paramos.

Sveikatos švietimo politika
Apibrėžimas
Sveikatos švietimu siekiama paruošti mokinius gyvenimui už mokyklos ribų, mokant juos geriau
suprasti ir vertinti sveiką gyvenseną. Sveikatos švietimas apima daugelį temų, atitinkančių mokinių
amžių, ir gali apimti informaciją apie narkotines medžiagas (pvz., alkoholį ir tabaką), valgymo
sutrikimus ir seksualinį elgesį.

Tikslas
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Sveikatos švietimo politikos tikslas yra didinti mokinių savigarbą, skatinant juos priimti apgalvotus
sprendimus ir rūpintis savo bei kitų sveikata.

IRT saugumo politika
Apibrėžimas
IRT gali apimti naudojimąsi kompiuteriais, planšetėmis, „iPad“, vaizdo kameromis ar fotoaparatais,
DVD grotuvais ir mobiliaisiais telefonais.
Mokykloje dažnai naudojamasi pasauliniu interneto tinklu, el. paštu, multimedija, pranešimų
siuntimu ir balso arba vaizdo skambučiais.

Tikslas
Informacinių ryšio technologijų (IRT) saugumo politikos tikslas yra užtikrinti, kad IRT naudojamasi
saugiai, atsakingai, teisėtai ir protingai, vengiant informacijos, kuri gali būti netinkama arba
žalinga.

Santykių ir seksualumo švietimo politika
Apibrėžimas
Santykių ir seksualumo švietimu siekiama lavinti požiūrį, įsitikinimus ir vertybes apie gyvenimo
asmeninius ir socialinius santykius. Toks švietimas turėtų būti vykdomas moralinėje ir socialinėje
mokyklos ir bendruomenės aplinkoje.

Tikslas
Santykių ir seksualumo švietimo politikos tikslas yra skatinti visų vaikų ir jaunuolių asmeninę, socialinę
ir moralinę raidą. Ja siekiama lavinti savigarbą, moralinės atsakomybės jausmą ir įgūdžius,
padėsiančius priimti apgalvotus pasirinkimus santykių srityje. Santykių ir seksualumo švietimas
turėtų būti vykdomas aplinkoje, kurioje vyrauja abipusis pasitikėjimas, pagarba ir
konfidencialumas.

Saugaus elgesio su vaistais politika
Apibrėžimas
Saugus elgesys su vaistais reikalingas siekiant užtikrinti, kad mokiniams skirti vaistai būtų saugomi ir
administruojami saugiai bei laikantis tėvų nurodymų.

Tikslas
Saugaus elgesio su vaistais politikos tikslas yra užtikrinti, kad visi darbuotojai ir tėvai žinotų mokykloje
taikomas procedūras dėl elgesio su vaikų vaistais.
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Specialusis ugdymas: Praktikos kodekso etapai
Apibrėžimas ir tikslas
Praktikos kodeksą sudaro penki etapai, siekiant išsiaiškinti, kurie vaikai turi specialiųjų ugdymosi
poreikių bei jiems padėti. I ir II etapą vykdo mokinio mokykla, o tėvai turėtų būti informuojami
apie tai, kas vyksta. III etape mokyklai gali prireikti išorinės pagalbos, pavyzdžiui, švietimo
psichologo. IV etape gali tekti atlikti įstatymais numatytą mokinio poreikių įvertinimą. IV etape
įsitraukia Švietimo institucijos (angl. Education Authority) Specialiojo ugdymo skyrius (angl. Special
Education Section).
Jei žinote, kad jūsų vaikas turi specialių ugdymosi poreikių, turėtumėte apie tai pranešti mokyklai,
kad būtų galima teikti pagalbą ir paramą.

Reikalingos jėgos panaudojimo ir saugaus kontakto politika
Apibrėžimas
Reikalingos jėgos panaudojimas ir saugus kontaktas reikalingi, siekiant visai mokyklos
bendruomenei (mokiniams ir darbuotojams) suteikti saugią aplinką ir skatinti bei išlaikyti tinkamą
elgesį.
„Reikalinga jėga“ yra mažiausia jėga, kurią reikia panaudoti, kad būtų užkirstas kelias tam, kad
mokinys (-ė) fiziškai susižalotų, sužalotų kitus ar smarkiai sugadintų turtą. Reikalingą jėgą reikia
panaudoti tokiu būdu, kad būtų išsaugotas visų susijusių šalių orumas, situacija būtų išspręsta, o
mokinys nurimtų.

Tikslas
Reikalingos jėgos panaudojimo ir saugaus kontakto politikos tikslas yra sukurti tokią mokymosi
aplinką, kurioje jaunuoliai ir suaugę žmonės jaustųsi saugūs ir apsaugoti. Ja siekiama užtikrinti, kad
mokiniai būtų apsaugoti nuo bet kokio nereikalingo, netinkamo, perdėto ar žalingo fizinio įsikišimo.
Joje darbuotojams turėtų būti suteikta informacija apie aplinkybes, kuriomis jie gali panaudoti
reikalingą jėgą, siekdami apraminti vaikus, ir kaip ta jėga galėtų būti taikoma.
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