POLITICA DE PROTECȚIE A COPILULUI
Școala Internațională Heritage (sau Heritage) este o instituție de învățământ bilingvă, cu sediul în
or. Chișinău, Moldova.
Școala Internațională Heritage oferă servicii educaționale elevilor cu vârsta cuprinsă între șase și
optsprezece ani.
Școala Heritage este înregistrată la Ministerul Educației al Republicii Moldova și subscrie la
Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului1, 2, 3și reglementările naționale de rigoare
în domeniul protecției și siguranței copilului4, 5, 6.
SCOPUL POLITICII
Siguranța și protecția tuturor copiilor de la Școala Internațională Heritage este o prioritate
reflectată în toate activitățile organizate în cadrul Școlii.
Această Politică se aplică în raport cu toți angajații, personalul contractat, voluntarii și elevii care
reprezintă Heritage și care interacționează cu copiii sau adolescenții atât în sens direct, cât și
indirect.
REGULAMENTUL ȘCOLII
A. Toți elevii și personalul vor fi instruiți în următoarele:
1. Să dea dovadă de responsabilitate și să protejeze viața proprie, și viața și sănătatea
celorlalte persoane din jur.
2. Să studieze și să cunoască toate formele de violență împotriva copiilor. În plus, școala va
contracta serviciile unor specialiști sau agenții competente în domeniul protecției
copilului.
3. Să studieze și să respecte codul circulației rutiere.
4. Să studieze și să respecte cerințele de securitate în toate activitățile în cadrul școlii și în
afara acesteia.
5. Să studieze și să poată acționa adecvat într-o situație de urgență și risc, în timpul unor
amenințări la securitate și calamități naturale, precum și în caz de pătrundere neautorizată
pe teritoriul școlii, inundații, declanșarea unui incendiu, cutremur etc.
6. Să studieze și să fie în stare să ofere primul ajutor medical.
B. Toți angajații, personalul contractat sau voluntarii Școlii Internaționale Heritage vor
trebui să respecte următoarele reglementări privind protecția copilului:

1. Protecția datelor cu caracter personal ale tuturor copiilor de la Școala Internațională
Heritage este asigurată în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția
datelor cu caracter personal7.
2. Protecția securității și siguranței tuturor copiilor în interiorul și exteriorul școlii în timpul
activităților școlare este o parte crucială a eforturilor școlii în domeniul protecției
copilului (vedeți POLITICA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE).
a. Aducerea în campus și utilizarea armelor de orice tip de către personalul
neautorizat este interzisă.
b. Aducerea în campus a obiectelor sau substanțelor periculoase de orice tip, precum
obiecte ascuțite, substanțe explozive, focuri de artificii și alte articole
combustibile este strict interzisă.
c. Aducerea și utilizarea medicamentelor de orice tip (cu excepția cazurilor când
acest lucru este solicitat de părinți/tutori sau când acestea sunt administrate de
către lucrătorul medical al școlii) sau a substanțelor toxice, inclusiv produselor
alcoolice și din tutun.
d. Siguranța și securitatea copilului vor prevala în cazurile în care comportamentul
violent al unui copil sau al mai multor copii va constitui un pericol pentru restul
grupului, sau pentru însuși copilul sau copiii care manifestă acest comportament.
3. Școala Internațională Heritage va proteja sănătatea tuturor copiilor (vedeți POLITICA
DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE).
4. Toate departamentele Școlii Internaționale Heritage și agențiile contractate pentru
prestarea serviciilor adiționale, precum securitate, catering și altele,vor activa în
conformitate cu regulamentele care prevăd protecția vieții și sănătății tuturor persoanelor
(POLITICA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE).
5. Vor trata pe toți cu respect, răbdare, integritate, amabilitate, demnitate și considerație
(vedeți CODUL DE ETICĂ).
a. Școala Internațională Heritage nu permite nicio formă de exploatare a copiilor.
b. Școala Internațională Heritage nu se va implica în nicio formă de propagandă
șovinistă, naționalistă, politică, religioasă sau militară în timpul procesului
educațional.
c. Nicio persoană angajată în serviciul Școlii Internaționale Heritage nu va putea
organiza sau promova participarea elevilor școlii la activități precum greve,
demonstrații sau proteste cu caracter politic.
6. Vor proteja sănătatea fizică, psihologică și mentală a tuturor copiilor.
a. Necesități fizice
i.
Necesitățile fizice și fiziologice ale copiilor, precum necesitatea de a
merge la toaletă, nevoia de apă, mâncare, căldură, lumină sau liniște vor fi
respectate oriunde și oricând.
ii. În timpul aflării la școală copiii vor beneficia de asistență medicală și
psiho-pedagogică.
iii. Neglijarea sau privațiunea intenționată de necesități fiziologice a copiilor,
aflați în grija angajaților Școlii Internaționale Heritage,nu va fi tolerată și

va fi tratată drept nerespectarea Politicii de Protecție a Copilului din
cadrul școlii, fapt care ar putea duce la concediere.
b. Contactul cu copiii poate fi înțeles greșit atât de către recipient, cât și de către
observatori și, prin urmare, ar trebui să aibă loc doar în cazul în care este absolut
necesar.
i.
Școala Internațională Heritage nu va tolera nicio formă de pedeapsă fizică
aplicată în raport cu copiii, precum lovituri cu obiecte, lovituri cu palma,
scuturare, lovituri cu palma peste față și îmbrânceli, sau orice alt tip de
pedeapsă fizică.
ii. Heritage impune un comportament adecvat și o abordare non-sexuală a
atingerilor sau contactului fizic cu copiii oriunde și oricând.
c. Necesități emoționale
i.
Școala Internațională Heritage va proteja toți copiii de orice formă de
discriminare în bază de gen, etnie, rasă sau religie.
ii. Necesitatea de a fi acceptat și apreciat este înnăscută la toți copiii. Prin
urmare, Școala Internațională Heritage promovează folosirea aprecierilor
pozitive și a laudelor constructive oriunde și oricând, în loc de critică,
competiție sau comparații în lucrul cu copiii.
iii. Abuzul verbal al copiilor precum umilirea, ridiculizarea, amenințarea sau
înjosirea prin porecle, discuțiile în public sau insinuările nu sunt permise
în niciun caz.
d. Necesități educaționale și de învățare speciale
Școala Internațională Heritage este o instituție de învățământ incluziv (vedeți Misiunea),în
care necesitățile individuale de învățare ale copiilor sunt identificate și tratate la cel mai înalt
nivel de înțelegere și asistență de către angajați.
7. Școala Internațională Heritage promovează oportunitățile egale de învățare pentru toate
tipurile de elevi (vedeți FILOZOFIA DE ÎNVĂȚARE).
8. Școala Internațională Heritage nu încurajează niciun fel de acțiuni care ar putea duce la
corupție sau adicție în rândul elevilor.
a. Utilizarea substanțelor nocive, produselor din alcool și tutun în prezența copiilor
este interzisă oriunde și oricând.
b. Toate persoanele se vor abține de la oferirea cadourilor copiilor sau acceptarea
acestora de la ei fără știrea părinților (tutorilor) lor.
c. Toate persoanele se vor abține de la acceptarea cadourilor din partea părinților sau
altor indivizi din numele prinților.
d. Toate persoanele se vor abține de la acțiuni în relația cu copiii sau servicii oferite
lor, precum lecții adiționale sau activități extra-curriculare, care necesită achitare.
e. Școala Internațională Heritage promovează tratamentul egal al tuturor copiilor în
orice situație și descurajează favoritisme de orice fel.
f. Comunicarea cu copiii va avea loc sub egida principiului transparenței. Prin
urmare, toate persoanele, inclusiv profesorii, vor folosi doar mijloacele aprobate
de comunicare cu părinții (tutorii) în privința copilului/copiilor lor.

9. Toți angajații Școlii Internaționale Heritage trebuie să intervină și să raporteze
personalului relevant, sau să continue investigarea, atunci când există dovezi, sau dacă
există motive întemeiate de a bănui faptul că copiii sunt abuzați în vreun fel.
10. Toți angajații Școlii Internaționale Heritage care intră în contact cu copiii, vor fi supuși
verificării antecedentelor penale de către organele de poliție.
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