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(
) mokykloje mes, visų pirma, esame atsakingi už mūsų žinioje esančių mokinių priežiūrą, gerovę bei
saugumą, ir atliekame šią pareigą, vykdydami savo pamokomosios priežiūros politiką, kuria siekiame
užtikrinti globėjišką, palaikančią ir saugią aplinką, kurioje žmonės būtų vertinami pagal savo
nepakartojamus talentus bei gabumus, ir kurioje visi mūsų mokyklos jaunuoliai galėtų mokytis ir vystytis
išnaudodami visas savo galimybes. Vienas būdų, kuriais siekiame apsaugoti savo mokinius – mes
padedame jiems sužinoti apie galimus smurto pavojus, atpažinti nepageidaujamą kitų žmonių elgesį ir
įgyti pasitikėjimo bei įgūdžių, kurių jiems būtinai reikia, kad išliktų saugūs.
Toliau pateiktos Vaikų apsaugos metodikos tikslas – apsaugoti mūsų mokyklos mokinius, užtikrinant, kad
visi mūsų mokykloje dirbantys asmenys – mokytojai, kitas pareigas einantys darbuotojai ir savanoriai
turėtų aiškias gaires, kaip elgtis įtarus, kad prieš vaiką yra smurtaujama arba jis yra apleistas. Visi vaikus
globojantys suaugusieji pirmiausia privalo pasirūpinti vaiko globa, gerove ir saugumu. Mūsų mokykloje
pirmiausia atsižvelgiama į kiekvieno vaiko gerovę. Nė vienas mūsų mokyklos darbuotojas neignoruos
smurto prieš vaikus problemų, be to, mes žinome, kad kai kurios smurto prieš vaikus formos yra
kriminaliniai nusikaltimai.
Smurto prieš vaikus rūšys
Nepriežiūra – nuolatinė arba akivaizdi vaiko nepriežiūra arba nesugebėjimas apsaugoti vaiką nuo įvairių
pavojų, įskaitant šaltį ar badą, arba nuolatinis nesugebėjimas vykdyti svarbių priežiūros aspektų, kai dėl
to žymiai pakenkiama vaiko sveikatai arba vystymuisi, įskaitant dirbtinai sukeltą vystymosi sutrikimą.
Fizinis smurtas – fizinis tyčinis vaiko sužeidimas arba fizinis sužeidimas, kuriam nebuvo sukliudyta.
Seksualinis smurtas – seksualinis vaiko arba jaunuolio išnaudojimas suaugusiojo arba kito jaunuolio
seksualiniam pasitenkinimui; vaikų arba jaunuolių įtraukimas į bet kokią seksualinę veiklą (įskaitant
pornografijos rodymą), kurios jie nesupranta, dėl kurios jie negali duoti kompetentingo sutikimo arba kuri
pažeidžia įprastus šeimos narių vaidmenis.
Emocinis smurtas – nuolatinis arba akivaizdus netinkamas emocinis elgesys arba atstūmimas, kuris turi
rimtų nepageidaujamų padarinių vaiko emociniam, fiziniam vystymuisi ir (arba) jo elgesio vystymuisi.
Įbauginimas – įbauginimas – tai daug sielvarto sukelianti ir stipriai vaiką žalojanti smurto forma, kuri
netoleruojama mūsų mokykloje. Visi mokyklos darbuotojai visuomet budriai stebi, ar nekyla galimybių
įbauginimui atsirasti, jie tuoj pat imasi priemonių tokiam elgesiui sustabdyti, apsaugoti ir nuraminti auką
bei sudrausminti skriaudėją. Nustačius įbauginamo elgesio faktą, nedelsiant bus susisiekta su aukos ir
skriaudėjo tėvais.
Bet kokį tėvų skundą, kad prieš jų vaiką smurtaujama arba gali būti smurtaujama, visiškai ištirs paskirtasis
mokytojas, atsakingas už vaikų apsaugą, bus imtasi bendrų veiksmų, siekiant apsaugoti auką. Paprastai
siekiama užtikrinti, kad vaikas, prieš kurį buvo smurtaujama, susidraugautų su kitu vaiku arba nedidele
vaikų grupe, kurie jį palaikytų mokykloje. Dėl smurtavimo pasiskundusiems tėvams paskirtasis mokytojas
pateiks atsakymą asmeniškai per savaitę nuo skundo pateikimo, nurodydamas, koks tyrimas buvo
atliktas ir kokių veiksmų buvo imtasi.
Sankcijos, kurių bus imtasi prieš smurtaujantį vaiką, priklausys nuo bylos rimtumo, tačiau jis neteks bet
kokių privilegijų ir atsakingojo pareigų, kurias jis eina mokykloje. Jo elgesys bus atidžiai sekamas, kol
mokyklos darbuotojai įsitikins, jog problemos nebeliko. Jeigu mokinio elgesys negerės ir jis toliau
smurtaus, bus taikoma toliau pateikta vaikų apsaugos metodikos antrojo etapo tvarka.

Pranešimo apie įtariamą (arba atskleistą) smurtą prieš vaiką tvarka
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1.

………………. yra paskirtasis mokytojas, atsakingas už vaikų apsaugą. Jeigu jo nėra darbe, pareigą
spręsti vaikų apsaugos klausimus perima .............................. .

2.
Jeigu vaikas atskleidžia informaciją mokytojui arba kitam mokyklos darbuotojui, ir tai duoda
pagrindo nerimauti dėl galimo smurto, arba jeigu mokyklos darbuotojui kyla nerimas dėl vaiko, mokyklos
darbuotojas privalo veikti nedelsdamas.
3.
Jis neturėtų pradėti tyrimo – tai socialinių tarnybų kompetencija, tačiau jis privalo nedelsdamas
pranešti apie šį nerimą paskirtajam mokytojui, aptarti šį reikalą su juo ir išsamiai aprašyti atvejį.
4.
Paskirtasis mokytojas neatidėliodamas aptars šį reikalą su mokyklos direktoriumi pagal veiksmų
eigos planą ir užtikrins, kad šis įvykis būtų užregistruotas raštu.

5.

Mokyklos direktorius, pasikonsultavęs su paskirtuoju mokytoju, nuspręs, ar dėl vaiko interesų šią bylą
reikėtų perduoti socialinėms tarnyboms. Jeigu kyla susirūpinimas, kad vaikui gali grėsti pavojus, mokykla
privalo perduoti bylą socialinėms tarnyboms. Apie tai nedelsiant pranešama vaiko tėvams, nebent būtų
įtariama, kad tėvai gali būti smurtautojai.

6.

Prieš perduodamas bylą socialinėms tarnyboms, mokyklos direktorius gali bandyti kreiptis
paaiškinimo arba pagalbos ir konsultacijos į švietimo instituciją, į katalikų bažnyčios palaikomų mokyklų (
angl. CCMS) tarybos paskirtąjį darbuotoją arba į vyresnįjį socialinės tarnybos darbuotoją. Sprendimas
perduoti bylą socialinėms tarnyboms priimamas tik tada, kai smurto byla yra nuodugniai apsvarstoma ir
atsižvelgiama į atitinkamas nuomones. Mums svarbiausia vaiko saugumas.

7.
•
•

Kai kyla susirūpinimas dėl galimo smurto, mokyklos direktorius apie tai praneša:
socialinėms tarnyboms
švietimo institucijai arba CCMS atsakingajai tarnybai vaikų apsaugos klausimais

Informacija perduodama voke, pažymėtame „SLAPTA: VAIKŲ APSAUGA“ (CONFIDENTIAL –
CHILD PROTECTION).
Jeigu skundas dėl smurto prieš vaiką pateikiamas mokyklos darbuotojo atveju, apie tai būtina nedelsiant
pranešti mokyklos direktoriui (arba paskirtajam mokytojui, jeigu direktoriaus nėra darbe). Taikoma
pirmiau minėta tvarka (nebent būtų pateiktas skundas prieš paskirtąjį mokytoją). Kai byla perduodama
socialinėms tarnyboms, mokyklos darbuotojas nušalinamas nuo pareigų, kurias atliekant tiesiogiai
bendraujama su mokiniais, ir gali būti laikinai atleistas iš pareigų atsargumo dėlei, kol socialinės tarnybos
atliks tyrimą. Apie tai nedelsiant pranešama valdybos tarybos pirmininkui.
Jeigu skundas dėl smurto prieš vaiką pateikiamas mokyklos direktoriaus atžvilgiu, apie tai būtina
nedelsiant pranešti paskirtajam mokytojui (arba jį pavaduojančiam asmeniui, jeigu paskirtojo
darbuotojo nėra darbe). Jis apie tai praneš valdybos tarybos pirmininkui ir jie kartu pasirūpins, kad būtų
imtasi visų būtinų veiksmų.
Jeigu kuris nors mokyklos darbuotojas nėra tikras, ką reikia daryti, jeigu jam kyla susirūpinimas dėl vaiko
arba nėra tikras, ar tinkamai atpažino galimo smurto ženklus ar požymius, jis turėtų pasikalbėti apie tai su
paskirtuoju mokytoju.
Reikia atkreipti dėmesį, kad pateikus informacijos apie galimą smurtą prieš vaiką mokyklos
darbuotojams, ji negali būti laikoma „slapta“. Siekiant apginti vaiko interesus, darbuotojui gali prireikti
pasidalyti savo turima informacija su kitais profesionaliais darbuotojais. Tačiau apie tai bus pranešta tik
tiems, kuriems būtina apie tai žinoti.

Vaikų apsauga: tėvams skirta tvarka
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Kaip tėvams pateikti skundą

Aš nerimauju dėl (savo) vaiko saugumo.

Aš galiu apie tai pasikalbėti su savo vaiko
klasės mokytoju.

Jeigu man vis dar neramu, galiu pasikalbėti su paskirtuoju
mokytoju, atsakingu už vaikų apsaugą.
Vardas, pavardė/ šių metų vadovas/ viceprezidentas
pamokomosios priežiūros klausimais

Jeigu man vis dar neramu, galiu
pasikalbėti su mokyklos direktoriumi

Jeigu man vis dar neramu, galiu
pasikalbėti (parašyti) valdybos tarybos
pirmininkui

Bet kuriuo metu galiu pasikalbėti su socialiniu
darbuotoju arba policijos pareigūnu (PSNI).
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