
 

Защита на учениците: 

Информация за посетителите 
‘Achieving Through Learning’ 

Академията на Нелсън напълно признава отговорността, която носи съгласно 
раздел 157 от Закона за образованието от 2002 г., да има мерки за защита и 
насърчаване на благосъстоянието на децата и ние сме изцяло ангажирани да 
насърчаваме култура и дух, където всяко дете се чувства в безопасност тук. 

Тази отговорност е по-подробно обяснена в законовите указания за училища и 
колежи „Поддържане на безопасността на децата в образованието“ (септември 
2018 г.). 

Младите хора могат да бъдат малтретирани по различни начини и отговорността 
на всички членове на общността на Академията Нелсън, а именно персонала, 
учениците, родителите и посетителите, е да докладват за всякакви притеснения, 
свързани с благосъстоянието на нашите ученици.  

Физическо 

насилие  

Физическото насилие е умишлено нараняване на дете, 

причиняващо наранявания като синини, счупени кости, 

изгаряния или порязвания. 

Емоционално 

насилие 

Децата, които са малтретирани емоционално, страдат от емоционално 

малтретиране или пренебрегване. Понякога се нарича психологическо 

насилие и може да причини сериозни вреди на децата.  

Пренебрегване  Пренебрегването е непрекъснатият неуспех за задоволяване на 

основните нужди на детето. Това е опасно и децата могат да 

претърпят сериозни и дългосрочни вреди.  

Домашно 

насилие 

Свидетелството на домашно насилие е насилие над деца и децата 

могат да страдат от домашно насилие в отношенията си.  

Сексуално 

насилие 

Дете е подложено на сексуално насилие, когато е принудено или 

убедено да участва в сексуални дейности. Това не трябва да е физически 

контакт и може да се случи онлайн.  

Осакатяване 

на женски 

полови 

органи 

Женското генитално осакатяване (FGM) е частично или пълно 

отстраняване на външни женски гениталии по немедицински причини. 

Prevent Защита на децата от риска от радикализация. 

 

Определен екип за защита в Академия Нелсън  

 

 

 

 

 

       Sarah Wilson                     Glen Rossiter                Gemma Sykes 
            Principal (DSL)                           Key Stage 2 Lead (DSL)               EYFS & Year 1 Lead (DSL) 

 

 

 

 

 

 

                       Jo McAndrews                                 Avril Varga 
                                SENCO (DSL)                                     Student Support Officer (DSL) 

Ако имате притеснения относно благосъстоянието на някой от нашите 
ученици, трябва да докладвате това директно на някой от хората по-
горе. Всички реферали ще бъдат напълно разследвани и ще бъдат 
предприети подходящи действия в съответствие с политиката за 
защита на Академията Нелсън. Въпреки че не е възможно да се даде 
конкретна обратна връзка за направените препоръки, ние ще се 
постараем да предоставим известна обратна връзка на всеки, който 

подчертава защитна загриженост в Академията на Нелсън.      


