Ръководство за Училищната Политика
за Родителите на Новопристигнали
Деца от Други Държави

Тази брошура ще Ви
информира относно
съдържанието на
училищните политики и
правилници. Можете да
получите копие на тази
брошура на посочен от
вас език.
Тази брошура е на Ваше
разположение на следните
езици:
Арабски, бенгалски,
български, кантонски,
филипински, немски,
хинди, унгарски, латвийски,
литовски, . малаялам,,
мандарин, полски,
португалски, панджаби,
румънски, руски,
словашки, испански, урду.

Guidance about school policies - Bulgarian

Политика срещу оказването на тормоз
Определение
Оказване на тормоз е повтарящо се поведение, което причинява физическо
или емоционално страдание на даден човек или неговото семейство.
Тормозът може да бъде оказван по много различни начини, като това може да
включва:








Физическо нападение
Причиняване на щети на лично имущество
Неуместни шеги
Отправяне на заплахи
Отправяне на обидни думи
Отбягването или изолирането на някого
Кибер-тормоз – чрез мобилен телефон или онлайн

Цел
Целта на политиката срещу оказването на тормоз е да налижи идеята сред
общността в училище, че оказването на тормоз е недопустимо. Училището
трябва да създаде атмосфера на взаимно уважение и ако има случаи на
оказван тормоз, то следва незабавно да се обърне внимание на тези случаи и
да се отреагира адекватно.

Политика за посещаемостта в училище
Определение
Според законодателството, касаещо посещението в училище, даден ученик е
задължен да посещава училище поне 190 дни за една учебна година.
Цел
Целта на политиката за посещаемост в училище е да установи модели на
висока посещаемост в училище и на точност, които ще са важни и за времето,
когато ученикът започне да работи. Многократните отсъствия на ученика могат
сериозно да навредят на неговото представяне в училище.
Училищата имат за цел да подобрят цялостната посещаемост на учениците,
като разпознават и вникват в причините за отсъствие на учениците и
впоследствие изготвят и прилагат стратегии на територията на цялото училище
за насърчаване на по-добра посещаемост.
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Политика за закрила на детето
Определение
Закрилата на детето цели да защити децата и подрастващите от насилие и
тормоз, като например, лошо отношение към тях или неглижиране, които да
доведат до физическо, сексуално или емоционално увреждане или
нараняване на детето.
Цел
Политиката за закрила на детето има за цел да предостави указания на
училищата относно нужните мерки, които трябва да се предприемат в
случаите, когато се подозира неглижиране или насилие над дете.
Благополучието на учениците винаги е от първостепенно значение.

Политика за поведенческо управление
Определение
Поведенческото управление представлява развиване на чувство за
самодисциплина в учениците и те да се научат да поемат отговорност за
техните действия и поведение. Това е от първостепенна важност за постигането
на ефективно преподаване и учебен процес. Важно е да се окуражават и
похвалват проявите на добро поведение и отношение към другите.
Поведенческото управление е отговорност, която се поема от всички членове
на училищната общност, персонал, ученици и родители.
Цел
Целта на политиката за поведенческо управление е да насърчава
самодисциплина, самоконтрол, самостоятелност и чувството за поемане на
отговорност. Тази политика насърчава положителните взаимоотношения
между всички членове на училищната общност, за да може да се осъществи
ефективен учебен процес.

Политика за злоупотреби с наркотични и други вещества
Определение
Образователните беседи за злоупотребите с наркотични и други вещества
имат за цел да подобрят информираността на учениците за ефектите на
наркотичните и други вещества върху тяхното емоционалното, физическото и
социалното здраве.
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Цел
Целта на политиката за злоупотреби с наркотични и други вещества е да
предостави на учениците точна и подробна информация за наркотиците и
други вредни вещества, както и за рисковете за здравето, в резултат от
злоупотребата с тези вещества. Тази политика също има за цел да развие
способността на учениците да отхвърлят употребата на наркотици в
обществото, както и да ги информира къде и как да получат помощ и
подкрепа при нужда.

Политика за здравното образование
Определение
Здравното образование има за цел да подготви учениците за живота им извън
училище, като обогати тяхното разбиране относно здравословния начин на
живот и ги накара да го ценят повече. Здравното образование обхваща голям
брой теми, които са подходящи за възрастта на учениците, включително
информираност за наркотичните вещества (включително алкохола и
тютюнопушенето както и заболяванията от хранителен характер и сексуалното
поведение.
Цел
Целта на политиката за здравно образование е да подобри самоуважението
на учениците към самите тях, окуражавайки ги да взимат информирани
решения и да поемат отговорност за тяхното собствено здраве, както и за
здравето на околните.

Политика за безопасно ползване
Комуникационни Технологии

на

Информационните

и

Определение
Информационните и Комуникационни технологии включват в себе си
употребата на компютри, лаптопи, айпади, камера, фотоапарати, DVDплейъри и мобилни телефони.
Често използваните технологии в училище са Интернет, електронна поща,
мултимедия, изпращане на текстови съобщения, гласови или видеообаждания.
Цел
Политиката за безопасно ползване на информационните и комуникационните
технологии има за цел да осигури безопасното, отговорно и етично ползване
на тези технологии, което да е в рамките на закона и по интелигентен начин, за
да може да се избегне употребата на материали, които да са неподходящи и
вредящи за някого.
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Образователна политика за взаимоотношенията и сексуалността
Определение
Образованието за взаимоотношенията и сексуалността цели учениците да
придобият отношение, вярвания и ценности за личните и социалните
взаимоотношения в живота. Това обучение се провежда в моралната и
социалната обстановка на училището и общността.
Цел
Целта на образователната политика за взаимоотношенията и сексуалността е
да подобри цялостното лично, социално и морално развитие на всички деца и
подрастващи. Също така, се цели учениците да развият точна самооценка,
чувство за морална отговорност, както и умения за вземането на
информирани решения относно техните взаимоотношения с околните.
Предоставянето на образованието за взаимоотношения и сексуалност трябва
да се извършва в среда на взаимно доверие, уважение и поверителност.

Политика за безопасно боравене с лекарства
Определение
Безопасното боравене с лекарства има за цел да подсигури безопасното
съхранение и даване на лекарства на учениците, съобразно указанията на
родителите.
Цел
Целта на политиката за безопасно боравене с лекарства е да осигури
възможността на всички членове от персонала, както и на родителите на
учениците от училището, да се запознаят с процедурите относно даването на
лекарства на учениците на територията на училището.

Специално Образование: Етапи на Правилника за работа
Определение и цел
Този правилник за работа е документ, описващ 5 етапа на оценка и се
използва за идентифицирането на специалните образователни потребности
на учениците и оказването на нужната помощ и подкрепа. Първият и вторият
етапи от това оценяване се извършват от училището, в което учи ученикът, като
неговите родители трябва да бъдат информирани за напредъка на процеса.
По време на Етап 3-ти, училището може да изиска външна помощ, например
от училищен психолог. В 4-я етап, може да е нужно да се извърши изискано по
закон оценяване на нуждите на ученика. По време на 4-я етап, може да се
намесят служители от Отдела за Специални Образователни Потребности, към
Образователния Орган.
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Ако Вие знаете, че детето Ви има специална образователна потребност, то Вие
следва да информирате училището относно това, за да може да се
предостави нужната помощ и подкрепа на детето Ви.

Политика за употреба на минимална сила / безопасна физическа
намеса
Определение
Употребата на минимална сила и безопасната физическа намеса целят
предоставянето на безопасна и сигурна среда за цялата училищна общност
(ученици и персонал), както осигуряването и поддържането на добро и
уместно поведение на територията на училището.
“Минимална сила” представлява използването на възможно най-малкото
нужно количество сила, за да се предотврати ученик да нарани физически
него или нея самия или някой друг или да нанесе сериозни щети на
материалната база. Минимална сила е нужно да се използва по начин, по
който ще се се запази достойнството на всички замесени страни, за да може
да се разреши ситуацията и ученикът да се успокои.
Цел
Целта на политиката за употреба на минимална сила и безопасна физическа
намеса е да се създаде обучителна среда, в която подрастващите и
пълнолетните лица се чувстват в безопасност и са защитени от неща, които
могат да им навредят. С тази политика се цели да се защитят учениците от
упражняването на каквато и да било физическа намеса върху тях, която не е
необходима, не е подходяща или е прекомерна и вредна за тях. Тази политика
трябва да информира персонала относно обстоятелствата, при които те биха
могли да използват минимална подходяща за целта сила, за да могат да
усмиряват учениците и относно как точно такава сила да може да се прилага.
Родителите могат да получат достъп и до други документи на интернетстраницата на Министерството на Образованието.
Брошура за Закрилата на детето в Образователната система
https://www.education-ni.gov.uk/publications/child-protection-education
Брошура за примерното поведение в училище
https://www.education-ni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leafletparents
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