Anexa la politica de salvgardare
COVID 19 Răspuns ianuarie 2021
Măsuri de protecție și protecție a copilului la Școala Sir William Ramsay ca răspuns la Covid-19
(Creat în urma orientărilor și sfaturilor DfE împărtășite de Consiliul Județean Buckinghamshire).
Pentru a fi citit în plus față de Sir William Ramsay Scoala de salvgardare politica.
Actualizat 15/01/21 pentru a reflecta ianuarie 2021 Lockdown
Numele Policy Owner: Ms Holding - Desemnat De salvgardare Plumb
Menținerea siguranței copiilor în educație este o datorie legală pentru toate școlile, iar siguranța și
bunăstarea tuturor copiilor rămâne o prioritate. Principiile din Keeping Children Safe in Education
(KCSiE) 2020 și Politica noastră de salvgardare se aplică în continuare indiferent dacă personalul și/sau
elevii sunt la școală sau lucrează de la distanță.
Personalul școlii trebuie să acționeze imediat în orice preocupări de salvgardare și trebuie să rămână
vigilent pentru orice semne de abuz.
Rămâne responsabilitatea întregului personal să raporteze orice preocupări pe care le-ar putea
avea pentru siguranța și/sau bunăstarea copiilor cu care au contact. În cazul în care orice membru
al personalului școlii sau membru al comunității școlare are o preocupare de salvgardare pentru un
student, ei trebuie să raporteze acest lucru la un DSL sau DDSL vorbind cu ei imediat (există un
DSL la datorie în școală în fiecare zi), apoi de raportare prin intermediul MyConcern.
Dacă simțiți că un copil este în pericol de a fi rănit sauabuzat, vă rugăm să raportați direct la
Numărul 0800 999 7677 sau să sunați la Poliție la 101 sau 999.
Protejarea Staff la școală continuă să lucreze cu Asistență Socială pentru a participa de la distanță
la reuniunile programate în urma orientărilor de distanțare socială în vigoare de către Autoritatea
Locală.
Dosarele de protecție a copilului vor fi actualizate și, după caz, informațiile vor fi comunicate
agențiilor relevante.
identificăm un copil vulnerabil?
G overnment au identificat "copii vulnerabili" ca un grup cheie de elevi pentru școli pentru a sprijini în
școală în timpul perioadelor de închidere și / sau o întoarcere pe etape. Toți copiii vulnerabili
cunoscuți de școala noastră vor fi așteptați să participe.
Copiii vulnerabili sunt cei sprijiniți de un asistent social sau au un plan de sănătate și îngrijire a
educației. La Sir William Ramsay School adoptăm o abordare flexibilă în identificarea unui student
vulnerabil, pentru a include, de exemplu, cei de pe marginile de a primi sprijin social, copiii care
sunt îngrijitori tineri și cei cu nevoi grave de sănătate mintală.
Școala va continua să notifice Social Workers de copii care nu merg la școală, vă rugăm să
consultați Politica noastră de prezență cu privire la orice sancțiune pentru non-prezență (auto-izolare
nu contează în ceea ce privește orice sancțiuni).

Închiderea școlii:
•

Școala rămâne un loc sigur pentru copiii noștri vulnerabili și cei ai căror părinți/ îngrijitori sunt
keyworkers și va fi deschis de la 8.30am până la 2.50pm luni până vineri.

•

Pentru toți studenții vor fi instituite apeluri telefonice sau mesaje telefonice săptămânale de
asistență socială, studenții vulnerabili primind apeluri bisăptămânale, după caz.

Păstrarea Safe Online (în cazul School Closure):
•

Ca de învățare este tot on-line, este mai important decât oricând că personalul și studenții să
ia măsuri pentru a se asigura că acestea rămân în siguranță online.

•

Orice comunicare între personal și elevi trebuie să se facă prin metode de comunicare bazate
pe școală: adrese de e-mail școlare, Echipe Microsoft sau Afișare teme. Excepția de la aceasta
o reprezintă apelurile săptămânale de bunăstare către studenți, care poate apeluri telefonice
(bisăptămânale pentru unii studenți vulnerabili, după caz).

•

Codul normal de conduită al personalului și politica comportamentală școlară se aplică în ceea
ce privește comunicarea dintre personal și elevi în oricemoment.

•

Instrumentele și sistemele de învățare online sunt în conformitate cu cerințele privind
confidențialitatea și protecția datelor/GDPR.

•

Elevii trebuie, de asemenea, să fie conștienți de faptul că peer pe abuz de la egal la egal ar
putea deveni mai frecvente în acest moment. Aceasta implică copii care abuzează de alți copii și
pot lua multe forme (de exemplu, bullying, sexting, hărțuire sexuală). Pentru orice copil care
este victima unui abuz peer-on-peer în timpul închiderii școlii, acest lucru trebuie raportat
imediat unui membru al echipei de protecție. Numele și adresele de e-mail ale personalului
cheie pot fi găsite pe site-ul școlii sau puteți apela numărul de protecție de urgență al școlii.
Toate incidentele vor fi luate în serios și acțiunile vor fi luate în conformitate cu politica școlii.

•

Elevii sunt conștienți de faptul că trebuie să raporteze imediat orice preocupări pe care le au
atunci când lucrează onlinepărinților/îngrijitorilor și personalului școlii. Sfaturi cu privire la
modul de raportare a conținutului dăunător online pot fi găsite aici:
https://reportharmfulcontent.com/

•

Livrarea normală de lecții în timpul acestei lockdown va fi LIVE lecții livrate practic, vă rugăm
să vă asigurați că urmați instrucțiunile de mai jos:
o Lecțiile online trebuie efectuate numai prin Microsoft TEAMS. Au existat unele griji cu
privire la siguranța online a unor alte companii, ar fi Zoom. Vă rugăm să rețineți că
echipele nu este 100% sigur, fie.
o Lecțiile trebuie să fie programate în mod clar și întreaga clasă trebuie să fie invitată. În
cazul în care este vorba de un atelier de lucru în grup mic sau de intervenție, atunci
grupul respectiv va fi invitat.
o Registrele în SIM-uri vor fi luate pentru toate lecțiile LIVE.
o Lecțiile trebuie să fie efectuate în ziua normală de școală de la 8.30am la 2.50pm.
Sesiunile de intervenție online de weekend, seara și dimineața devreme nu sunt permise
fără permisiunea unui membru al SLT.
o O înregistrare de lecții online vor fi păstrate, astfel încât există o înregistrare pentru a
merge înapoi la dacă este necesar. Acest lucru este în conformitate cu recomandările
date școlii de către Autoritatea Locală, precum și NSPCC. Elevii vor fi informați că o

înregistrare va fi făcută la începutul fiecărei lecții online. Dacă nu doresc să fie
înregistrați, vor trebui să părăsească lecția. Asta va fi doar pentru dosarele școlii.
Rețineți că întreaga înregistrare este vizibilă pentru toți membrii întâlnirii în funcția de
chat și pe Microsoft Stream. Înregistrarea va fi ștearsă după 6 luni.
o Vă rugăm să închideți orice conversații care nu sunt adecvate și să anunțați managerul
de linie dacă simțiți că s-a spus ceva nepotrivit.
o Dacă este activată o funcție de chat, personalul trebuie să monitorizeze acest lucru este
utilizat în mod corespunzător de către studenți. Orice comentarii nepotrivite trebuie
raportate membrului corespunzător al personalului.
o Fiți conștienți de faptul că elevii vor putea să"vadă" casa ta. Asigurați-vă că ceea ce pot
vedea în fundal este limitată și profesională - nu fotografii personale, etc De asemenea,
trebuie să vă asigurați că nu sunteți deranjat de nimeni din gospodăria dumneavoastră.
Vă rugăm să vă asigurați că purtați haine potrivite.
Sănătate mintală:
•

Experiențele negative și evenimente dureroase de viață, ar fi circumstanțele actuale, pot
afecta sănătatea mintală a elevilor și a părinților lor/îngrijitori. Personalul de la Școala Sir
William Ramsay este conștient de acest lucru și este conștient de modul în care starea
emoțională a unui copil poate prezenta în diferite comportamente și poate raporta orice
preocupări unui membru al echipei de protecție în timp util.

•

Indicatoare pentru agențiile de sprijin sunt incluse peEBSITE School W.

Preocupări privind acțiunile altor membri ai personalului:
•

În cazul în care personalul se preocupă de faptul că acțiunile unui alt membru al personalului
au cauzat un prejudiciu unui copil, prezintă un risc de vătămare a unui copil sau au comis o
infracțiune, acest lucru trebuie raportat imediat DSL/DDSL sau profesorului-șef. Dacă
îngrijorarea ta este despre director, atunci trebuie să raporteze acest lucru la președintele
guvernatorilor prin intermediul clerk@swr.school.

•

În cazul în care acest lucru nu este posibil sau adecvat, acest lucru trebuie raportat direct
responsabilului desemnat al autorității locale (LADO) la 01296 382070.

•

Vă rugăm să rețineți că politica de denunțare a școlii se află pe site-ul web al școlii și în
Manualul personalului online.

Recrutare mai sigură:
•

Vor fi urmate orientările guvernamentale privind recrutarea în siguranță. Procesul de
recrutare poate fi necesar să includă interviuri la distanță, mai degrabă decât în persoană, dar
numai în cazul în care nu există nici o altă opțiune.
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