
 
 
 

Szanowni Rodzice/ Osoby posiadające odpowiedzialnością rodzicielską,  

Dot.: Ochrona dzieci w szkołach 

Piszemy, aby przekazać informacje na temat polityki szkolnej związanej z ochroną oraz promowaniem 

dobrobytu dzieci.  

Jako szkoła otrzymująca wsparcie finansowe od państwa, mamy w tym względzie zobowiązania 

prawne. 

Zobowiązania te są zdefiniowane w następujący sposób: 

„Na potrzeby niniejszych wytycznych, ochrona dzieci oraz promowanie dobrobytu dzieci są 

zdefiniowane jako: chronienie dzieci przed znęcaniem się; zapobieganie zaburzeniom zdrowia lub 

rozwoju dziecka; zapewnienie, że dzieci dorastają w warunkach spójnych z przepisami bezpiecznej i 

skutecznej opieki; oraz podejmowanie działań umożliwiających wszystkim dzieciom osiągnięcie 

najlepszych wyników”. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w szkole– wrzesień 2016 r. 

Głównym obowiązkiem i celem szkoły St Monica’s Catholic Primary jest zagwarantowanie, że 

wszystkie dzieci są zawsze bezpieczne. W ciągu dnia szkolnego mamy przywilej spędzać z Państwa 

dziećmi czas i budujemy z nimi silne relacje, które są oparte na szacunku i zaufaniu. W razie obaw o 

dobro któregokolwiek z dzieci, pracownicy są prawnie zobowiązani działać w interesie dziecka.  

Wszyscy pracownicy biorą udział w regularnych szkoleniach na temat ochrony dzieci. W trakcie 

szkolenia pracownicy dowiadują się o najnowszym prawodawstwie i przypomina im się o ich 

odpowiedzialności za zapewnienie dobrobytu wszystkim dzieciom. Regularne szkolenia pozwalają 

pracownikom identyfikować czynniki, które mogą obejmować oznaki wskazujące na nieuzasadnione 

kary fizyczne lub zaniedbanie. Dzięki temu są oni w stanie zidentyfikować i zwrócić uwagę na dzieci, 

które mogą potrzebować pomocy lub ochrony i skierować sprawę do nauczycieli odpowiedzialnych za 

ochronę dzieci w szkole.  

Jeśli jesteśmy wystarczająco zaniepokojeni o dobrobyt danego dziecka, jesteśmy zobowiązani 

skierować sprawę do Interdyscyplinarnego centrum ds. bezpieczeństwa w Milton Keynes, które 

prowadzi wszelkie dalsze dochodzenia w danej sprawie, z pomocą naszą lub pracownika socjalnego, 

policji, lub wszelkich innych organizacji, które uznają za stosowne. 

W szkole St Monica’s Catholic Primary dążymy do spełnienia naszych zobowiązań w zakresie 

rozpoznawania, rejestrowania oraz zgłaszania kwestii dotyczących ochrony dzieci, a jeśli mamy obawy 

o dobrobyt dziecka, to stosujemy się do jasnych procedur. Nasze procedury są załączone do niniejszego 

listu w celach informacyjnych, a ich kopie dostępne w sekretariacie szkoły. 

W międzyczasie, jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z ochroną lub dobrobytem dziecka, 

prosimy porozmawiać z pracownikami lub skontaktować się z Interdyscyplinarnym centrum ds. 

bezpieczeństwa (Multi-agency Safeguarding Hub) (01908 253169/ 01908 253170) w celu zasięgnięcia 

porady.  

Z wyrazami szacunku 

Natalie Shanahan 

Zastępca Dyrektora/ wyznaczony Przewodniczący ds. zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. 


