Özet Kılavuz

Ziyaretçiler için Bilgi Özeti

Bir çocukla ilgili kaygı veya endişeniz olursa ne yapmalısınız?
1. Bir çocukla konuşurken, yönlendirici sorular sormayın.
2. Bir çocuğun size verdiği bilgiler, önemli bir kaygı veya iddia
içeriyorsa, soruşturmayı sürdürmeyin. Polisin karışması gerekirse,
çok fazla soru sormak, onların yapmaları gereken soruşturmayı
bulandırabilir. Bilgileri uygun personele iletin.
3. Çocuğun herhangi bir yanıtını sır olarak saklayacağınıza dair söz
vermeyin. Bir çocuk sizden böyle yapmanızı isterse, bunu
yapacağınıza dair söz veremeyeceğinizi, yardım edebilecek
başka birine söylemeniz gerekebileceğini söyleyin.
4. Bir kaygı nedeni formu doldurun (okul dairesinden alınabilir).
Kaygınızı doğrudan Sue Roberts’a, ya da o hazır değilse, ayırtılmış
koruma memurlarından birine söyleyin (Andrew Rigby, Claire
Brown or Bev Newman). Bu bireylerin hiçbiri hazır değilse,
kaygınızı başka herhangi bir kıdemli personele bildirin.
5. Siz kaygınızı bildirir bildirmez, sorumluluğunuz yerine getirilmiş olur
ve koruma ekibi vakayı devr alır. Sonraki gelişmelerle ilgili size özlü
bilgiler verilebilir, ancak bilgilerin hassas olduğu durumlarda, gizlilk
nedeniyle iletilmeyebileceklerini lütfen anlayışla karşılayın.
6. Personelden bir kimseyle ilgili kaygınız olursa, o zaman bunun da
Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı’na bildirilmesi gerekir.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Çocuk Koruma ve Kollama Politikamızın
tümüne bakin.
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Çocukların Korunması
Çocukların esenlik ve güvenliğini korumak okulumuzda
çalışan veya ziyaret eden herkesin sorumluluğudur!
Bu broşür size koruma yaklaşımımız hakkında temel bilgiler
vermek için tasarlanmış olup, size nerede daha fazla bilgi
bulacağınızı belirtmektedir.
Bu, temel bilgilerin sadece bir özeti’dir – koruma
politikasının tümünün bir nüshası okulun web sitesinde
bulunmakta olup (www.wintonprimaryschool.com), aynı
zamanda okul dairesinden de istenebilir.
Her okulda koruma görevi için atanmış, rolü için düzenli
eğitim alan bir kişinin olması gerekmektedir.
Atanmış Koruma Amiri:
Andrew Rigby’dir (Okul Müdürü)
Bütün Okulun Koruma Operasyonel Öncüleri:
Sue Roberts (Müdür Yardımcısı)
Jade Manning (2 Yaşındakilerin Koruma Öncüsü)
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Önemli Belgeler:
Korumaya yaklaşımımızın genel hatlarını veren birkaç belge vardır.
Korumayla ilgili bütün bilgiler web sitemizde de bulunabilir:
www.wintonprimaryschool.com
Bütün çalışanlar korumayla ilgili tam olarak görevlendirilmiş ve eğitilmiş
olup, koruma politikasından tamamen haberdardırlar. Bütün gönüllüler
ve ziyaretçilerden de okulun koruma politikasına uymaları beklenilir.
Korumayla ilgili sorumluluklarınıza dair sorularınız olursa, derhal kıdemli bir
personelle konuşmalısınız.

Temel koruma belgeleri:
Çocuk Koruma ve Kollama Politkası. Bu, okul olarak korumaya
yaklaşımımızla ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir.
Eğitimde çocukları güvenli tutma. Bu, bütün öğrenciler için
çocuk koruma düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.
Bütün personelin bu belgeyi okuyup anladıklarına dair bir beyan
doldurmaları gerekmektedir.
Dahili olarak kabul edilebilir kullanma politikası. Bu, herkesin
güvenliğini sağlamak için, internet ve elektronik iletişimi
kullanacak personel ve çocuklardan beklediklerimiz hakkında
detaylı bilgi vermektedir. Öğrenciler, ‘Öğrenci Sesi’ seansları
yoluyla bu politikaya katkıda blunurlar.
Personel davranış kuralları ve personel el kitabı. Bu, icraatın
uygun, profesyonel ve güvenli olmasını sağlamak için bütün
personelden, kendilerini ve çocukları riske sokmamaları için
beklediğimiz davranışları anahatlarıyla vermektedir.
Davranış Politkası. Davranış politikamızı izlemek, çocuklara
kendilerini ve başkalarını güvenli tutacak şekilde hareket
etmelerini öğrettiğimiz anlamına gelmektedir.
Zorbalığa Karşı Politika. Bu, okulda zorbalığa yaklaşımımız
hakkında anahatlarıyla bilgi vermektedir.
Aşırıcılık ve Radikalleştirmeyle Uğraşma Politikası. Bunu koruma
politikamıza uygun olarak uğraşılan bir koruma meselesi olarak
görmekteyiz; en iyi, müfredat içinde olumlu tavırları ve eleştirel
düşünmeyi ilerleterek uğraşılır.

Önyargı Motivasyonlu Zorbalık Alet Takımı – Bu alanda en iyi
uygulamayı açıklamak. Bütün ırkçı, homofobik, cinsiyetçi veya
önyargı motivasyonlu zorbalığı çok ciddiye alırız.
SRE Politikası. Bu, öğrencilere büyüdükçe ve ergenliği yaşadıkça
gördükleri deneyimler hakkında öğretimde bulunma sorumlu
yaklaşımımızı ana hatlarıyla vermektedir.
Bütün politikalarımız, okulun web sitesinin ‘Politikalar’ bölümünde
bulunabilir.

“İnternet Üzerinde Güvenlik” - Özet
Çocuklarımızı interneti kullanırken koruyacak teknik çözümlerimiz
uygulanmaktadır. Ancak, bunlar hiçbir zaman yeterli olmazlar. Bütün
okul toplumu mensuplarımızın plitikalarımızın bu temel noktalarından
haberdar olmaları önemlidir:
Bütün okul peronelinin bakımları altındaki çocuklar internete bağlı
cihazlar kullanırlarken nezaret edilmelerini sağlama sorumlulukları
vardır. Yani, derslerde, öğle yemeği esnasında veya okul
sonrasında, bilgisayar kullanan çocukların ne yaptıklarını bilmemiz
gerekir.
Bütün personelin çocukların e-güvenlikten tam olarak haberdar
olmalarını sağlama sorumlulukları vardır. Bütün personel ve
çocuklar her yılın başında bir ‘kabul edilebilir’ kullanma anlaşması
imzalamış bulunmaktadır.
Okulda erişilen herhangi bir uygunsuz içerik derhal kıdemli bir
çalışana bildirilmelidir.
Bütün personelin e-posta, telefon ve metin iletileriyle yapılan
profesyonel iletişimlerinin uygun bir şekilde olmalarını sağlama
sorumlulukları vardır.
Personel, SLT’nin önceden onayladığı özel durumlar dışında,
kişisel irtibat bilgilerinin öğrenciler veya aileleriyle
paylaşmamalıdır.
Öğrenci fotoğraflarının yayınlanması tamamen yönetmeliğe
uygun olarak ve anne baba izni verilme (dosyada mevcut)
temelinde yapılır.
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