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Procedura zaświadczenia o niekaralności (Disclosure and Barring Service - DBS)
zaktualizowany w listopadzie 2019 r.
Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Polskiej im. Mikołaja Reja bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo i
dobro swoich uczniów. Dlatego też, zgodnie z dyrektywą Wydziału Edukacji, każda osoba, niezależnie
od tego, czy jest zatrudniona, jest wolontariuszem czy członkiem zarządu podlega kontroli DBS
(Disclosure Barring Service).
Rolą DBS jest zmniejszenie ryzyka nadużyć poprzez zapewnienie, że osoby nieodpowiednie nie są w
stanie pracować z dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi szczególnego traktowania. Osoby
pracujące lub zaangażowane w regularną opiekę, szkolenia, nadzorowanie lub sprawowanie wyłącznej
opieki nad dziećmi lub osobami dorosłymi wymagającymi szczególnego traktowania będą poddawane
Wzmożonej Kontroli.
Osoby, które pracują w szkole, ale nie pracują bezpośrednio z dziećmi, będą poddawane standardowej
kontroli.
Szkoła wyznaczyła firmę DDC Ltd (Due Diligence Checking Ltd), UK Company Reg. no. 4466929 jako
swojego przedstawiciela do przeprowadzanProces
Joanna Dancewicz, Członek Rady Powierniczej jest odpowiedzialna za koordynację procesu DBS i będzie
nazywana koordynatorem DDC w poniższym procesie.
Proces ten jest następujący:
1. Pełne imię i nazwisko, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail i data urodzenia są wymagane przez
koordynatora DDC od osoby pełniącej obowiązki;
2. 2. Koordynator DDC przesyła następnie te dane do DDC Ltd. ("DDC");
3. DDC Ltd. wystawia fakturę na szkołę Mikołaja Reja;
4. Po otrzymaniu wpłaty, DDC Sp. z o.o. przesyła instrukcje, nazwę użytkownika i hasło do osoby
prowadzącej;
5. 5. osoba sprawująca urząd wprowadza do systemu dane trzech dokumentów, które potwierdzają
identyfikację i stały adres;
6. Koordynator DDC zostaje powiadomiony, gdy DDC Ltd otrzyma informacje;
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7. 7. Koordynator DDC sprawdza, czy dokumenty przedłożone DDC Ltd. są prawdziwe poprzez dokładną
procedurę potwierdzenia;
8. 8. DDC Ltd przeprowadza kontrolę DBS i wysyła wyniki do koordynatora DDC, jak również wysyła
certyfikat DBS do urzędującego;
9. 9. Koordynator DDC sprawdza szczegóły zawarte w certyfikacie DBS.
Wydania
1. Jeżeli DBS ujawni, że istnieją kwestie związane z osobą mającą pełnić funkcje, skontaktuje się z
koordynatorem DDC i przedstawi szczegóły dotyczące tej kwestii.
2. Koordynator DDC omówi tę kwestię z szefem działu kadr i przewodniczącym.
3. 3) Osoba sprawująca urząd zostanie wezwana na spotkanie w celu omówienia tej kwestii.
4. W zależności od sprawy, osoba sprawująca urząd może albo pracować w szkole lub nie otrzymać
takiego stanowiska.
Szkoła Mikołaja Reja podjęła decyzję o odnawianiu kontroli DBS co trzy lata.ia kontroli standardowej
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