Kaip užtikrinti vaikų saugumą
Šiame lankstinuke rasite informaciją apie:
Keturis žalos ir/arba prievartos sampratos
tipus.
Ką turi daryti jūsų vaiko mokykla, siekdama
apsaugoti jūsų vaiką ir užtikrinti, kad jam
negrėstų jokia žala ir/arba prievarta.
Ką turite daryti jūs, kaip vaiko tėvai, kad
vaikas būtų apsaugotas ir gautų kuo daugiau
naudos iš savo mokykloje praleisto laiko.
Kur galima kreiptis, norint gauti daugiau
informacijos apie vaikų apsaugą mokyklose.

Naudingi kontaktiniai duomenys
Kilus susirūpinimui dėl vaiko saugumo užtikrinimo
ar apsaugos, visada kreipkitės į mokyklos direktorių
arba į Specialų už vaikų apsaugą atsakingą
mokytoją.

Kaip užtikrinti vaikų saugumą:

Vaikų apsauga švietimo aplinkoje

Išsiaiškinkite, kas yra jūsų Specialusis už vaikų
apsaugą atsakingas mokytojas.
Mano vaiko mokykloje specialusis mokytojas yra
______________________________
Daugiau informacijos apie vaikų apsaugą švietimo
aplinkoje rasite Department of Education
tinklalapyje
www.deni.gov.uk
arba bet kurios iš penkių švietimo ir bibliotekų
valdybų tinklalapyje
Belfast Education and Library Board
www.belb.org.uk
North Eastern Education and Library Board
www.neelb.org.uk
South Eastern Education and Library Board
www.seelb.org.uk
Southern Education and Library Board
www.selb.org
Western Education and Library Board
www.welb.org

Informacija tėvams

Vaikų apsauga

Tėvai

Kaip apsaugoti vaikus nuo žalos
Mes visi privalome užtikrinti, kad jaunesniems nei
18 metų vaikams negrėstų žalos ir priekabiavimo
pavojus. Galima išskirti keturis žalos/prievartos tipus.
Nepriežiūra pasireiškia tuomet, kai vaikas nėra
tinkamai prižiūrimas savo tėvų. Ji gali būti susijusi su
prasta higiena ar netinkamu maitinimu, vieno vaiko
palikimu namuose, jo nenuvedimu pas gydytoją ar
neleidimu į mokyklą.
Fizinė prievarta pasireiškia tuomet, kai vaikas yra
sąmoningai skaudinamas, mušamas ar žalojamas.
Emocinė prievarta stebima, kai ant vaiko rėkiama,
jam grasinama ar iš jo tyčiojamasi, siekiant vaiką
įbauginti ar norint, kad jis pasijustų niekam tikusiu ar
nemylimu. Vaikas taip pat gali patirti be galo didelę
žalą, stebėdamas smurtinius santykius namuose tarp
tėvų ar kitų žmonių.
Seksualinė prievarta yra vykdoma, kai kas nors
paveikia, įtraukia ar priverčia vaiką stebėti lytinius
santykius ar juose dalyvauti. Ji apima nederamo
lietimo skatinimą, vaiko įtraukimą į pornografinės
medžiagos žiūrėjimą ar vaiko arba lytinės
pilnametystės nesulaukusio jaunuolio vertimą užsiimti
lytiniais santykiais.

Jūs, kaip tėvai, turite didžiausią
atsakomybę, užtikrinant jūsų vaiko
saugumą. Kaip tėvai jūs privalote:

Mokyklos
Vaikas privalo turėti galimybę eiti į mokyklą ir jaustis
saugus bei saugomas nuo žalos ar prievartos. Pamokų
metu vaikai yra mokomi, kaip patiems pasirūpinti
savo saugumu. Mokykloje dėstomų pamokų metu yra
kalbama apie alkoholio ir narkotikų žalą, apie sveiką
mitybą, saugumą keliuose, tarpusavio santykius, lytinį
švietimą ir patyčias..
Susijaudinusiam ar sunerimusiam dėl žalos ar
prievartos vaikui visuomet bus patarta, ką reikėtų
daryti toliau.
Visi mokyklos darbuotojai turi praeiti policijos
patikrinimą, be to, personalas ir savanoriai yra
apmokomi, kaip išsiaiškinti prievartos atvejus ir ką
daryti, jei jiems ar kam nors kitam kyla susirūpinimas
dėl vaiko. Mokyklos mokytojai, kurie atsako už vaikų
apsaugą mokykloje, yra vadinami Specialieji už vaikų
apsaugą atsakingi mokytojai.
Mokykla jus supažindins su savo vaikų apsaugos
politika. Šiame dokumente yra paaiškinta, kokių
veiksmų turite imtis jūs arba mokykla, jei kuriam
nors iš jūsų kyla susirūpinimas ar nerimas dėl
vaiko. Dokumente taip pat nurodoma, kaip yra
užregistruojami susirūpinimą keliantys faktai ir
kaip apie juos turėtų būti pranešama socialinėms
tarnyboms ar policijai.
Mokyklos personalas bendradarbiaus su tėvais
ir stengsis juos išklausyti, siekdamas, kad vaikas
mokyklos aplinkoje jaustųsi saugus ir tinkamai
saugomas.

Kalbėtis su mokyklos personalu
kaskart, kai jums reikalinga
pagalba ar parama.
Užtikrintai išsakyti viską, kas jums kelia
susirūpinimą dėl vaiko.
Perskaityti dokumentus, kuriuose išdėstyta
jūsų mokyklos Ganytojiškos globos politika,
Prieš patyčias nukreipta politika, Teigiamo
elgesio politika, Interneto politika ir Vaikų
apsaugos politika.
Pranešti mokyklai, jei jūsų vaikas turi sveikatos
sutrikimų ar ypatingų mokymosi poreikių.
Informuoti mokyklą, jei dėl jūsų apsaugos ar
jūsų vaiko apsaugos buvo skirti kokie nors
teismo įsakymai.
Informuoti mokyklą apie pasikeitusias savo
vaiko aplinkybes, pvz., pasikeitus adresui,
pavardei, jei tėvų atsakomybė buvo perduota
kitam asmeniui.
Pradinės mokyklos mokinių tėvai turi informuoti
mokytoją, jei pasikeičia atvedantys vaiką į mokyklą ar
iš jos pasiimantys asmenys.
Jei jūsų vaikas negali ateiti į mokyklą, prašome
paskambinti ir apie tai pranešti. Po pertraukos grįžęs
į pamokas vaikas turi atsinešti jūsų raštelį arba jūs
dar kartą turite paskambinti į mokyklą. Taip mokykla
žinos, kad vaikas praleido pamokas su jūsų žinia.

