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Konsultacijos dėl siūlymo atidaryti naujas ,,Specialist Resources
Bases" (Spec. resursų bazes) spec. švietimo poreikių ir negalių
turintiems vaikams ir išplėtoti esamas ,,Specialist Resources
Bases" paslaugas Norfolke nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
Įvadas
Šį pasiūlymą pateikė Norfolko grafystės taryba ir „Evolution Academy Trust“, „KWEST
Academy Trust“, „Inspiration Academy Trust“, „Rightforsuccess Academy Trust“ ir „Wensum
Academy Trust“.
2018 m. Norfolko grafystės taryba paskelbė ketinanti investuoti 120 mln. svarų į specialiųjų
mokyklų vietas ir paslaugas, numatant iki keturių naujų specialiųjų mokyklų ir 170 vietų
specialiųjų mokymo vietų pagrindinėse mokyklose. Vienas iš „Norfolk Special Education
Needs and Disability (SEND)" (Norfolko specialiojo ugdymo poreikių ir negalios įstaigos) ir
alternatyvių paslaugų teikimo pertvarkymo programos tikslų yra sukurti daugiau nei 500
papildomų mokyklų vietų specialiųjų ugdymo poreikių ir negalių turintiems vaikams Norfolke.
Mūsų siūlymas yra šios investicijos dalis. ,,Specialist Resources Bases" yra pagrindinė
„Norfolk Local Offer“ (Norfolko vietinio pasiūlymo) vaikams su specialiaisiais ugdymosi
poreikiais ir jų šeimoms dalis ir „Norfolk SEND“ strategijoje tai buvo nustatyta kaip plėtros
prioritetas.
Kas yra ,,Specialist Resources Base (SRB)" ?
,,Specialist Resources Base (SRB)" yra bendrojo lavinimo mokyklų dalis, kur vaikai lanko
klases ir mokosi tieki, kiek leidžia kiekvieno vaiko poreikiai. Likusią laiko dalį jie yra mokomi
mažesnėse grupelėse su papildomais darbuotojais.
Autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams SRB suteikia galimybę mokytis mokykloje, o
kito tipo SRB suteikia galimybę vaikams mokytis namuose ir lankyti SRB bet kokią laiko dalį
nuo 2 iki 4 semestrų ir integruotis į mokslą mokykloje pilną mokslo dieną arba pagal nutartą
planą.
Mūsų planas vystyti ,,Specialist Resource Base" paslaugas Norfolke
,,Norfolk SEND Sufficiency Strategy" (Norfolko SEND pilnumo strategija) identifikavo paslaugų
spragas ir prioritetines vietas raidoje:
 Reikalinga nauja pradinė ,,Autistic Spectrum Disorder (ASD)" (Autizmo spektro sutrikimų)
SRB West Norfolk.
 Reikalinga nauja vidurinė ,,Autistic Spectrum Disorder (ASD)" (Autizmo spektro
sutrikimų) SRB West Norfolk.
 Reikalinga nauja pradinė ,,Autistic Spectrum Disorder (ASD)" (Autizmo spektro sutrikimų)
SRB South Norfolk/Breckland.
 Reikalinga nauja vidurinė ,,Autistic Spectrum Disorder (ASD)" (Autizmo spektro
sutrikimų) SRB South Norfolk/Breckland.
 Reikalinga nauja vidurinė ,,Autistic Spectrum Disorder (ASD)" (Autizmo spektro
sutrikimų) SRB East Norfolk.
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Reikalinga nauja pradinė ,,Learning and Cognition needs (LCN)" (Mokymosi ir
kognityvinių sutrikimų) SRB West Norfolk.
Reikalinga nauja pradinė ,,Social, Emotional and Mental Health (SEMH) " (Socialinių,
emocinių ir protinės sveikatos sutrikimų) SRB Norwich.
Reikalinga nauja pradinė ,,Social, Emotional and Mental Health (SEMH) " (Socialinių,
emocinių ir protinės sveikatos sutrikimų) East Norfolk.
Reikalinga nauja pradinė ,,Social, Emotional and Mental Health (SEMH) " (Socialinių,
emocinių ir protinės sveikatos sutrikimų) SRB Breckland.
,,Social, Emotional and Mental Health (SEMH) " (Socialinių, emocinių ir protinės
sveikatos sutrikimų) SRB plėtra nuo 10 vietų iki 16 ir kur įmanoma siūlyti ,,Key Stage 2"
(Esminį lygį nr. 2).

Kokius pokyčius mes siūlome?
Norėdami patenkinti šį poreikį ir specialistų išteklių bazių poreikį, Norfolko grafystės taryba
bendradarbiavo su Norfolko mokyklų valdytojais ir vyresniaisiais vadovais, įskaitant vietinės
valdžios prižiūrimas mokyklas ir akademijos įstaigas. Taip siekiama įsteigti tinkamas paslaugas
tinkamoje vietoje, kad vaikams, jaunimui ir jų šeimoms būtų sudarytos geresnės galimybės
naudotis SRB teikiamomis paslaugomis Norfolke.
Norfolko grafystės taryba nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ketina įkurti naujas SRB arba išplėsti
esamas SRB šiose Vietos valdžios prižiūrimose mokyklose ir Akademijos įstaigose;
Breckland
 16 naujų vietų ASD SRB - ,,Redcastle Family
(Community) School", Thetford
 20 naujų vietų ASD SRB - ,,Thetford
Academy", ,,Inspiration" įstaiga
 Pakeisti esamas ,,POD" paslaugas į 16
naujų vietų ASD SRB  ,,Drake Primary (Community) School",
Thetford

East Norfolk
 16 naujų vietų SEMH SRB - ,,Caister Infant
& Nursery (Community) School " ir ,,Caister
Junior (Community) School", Great
Yarmouth

Norwich
 16 naujų vietų SEMH SRB - ,,Arden Grove
Infant School", ,,Wensum" įstaiga.
 16 naujų vietų SEMH SRB - ,,Edith Cavell
Academy & Nursery", ,,Rightforsuccess"
įstaiga
 16 naujų vietų SEMH SRB - ,,Wensum Junior
Academy", ,,Evolution Academy" įstaiga

North Norfolk
 SEMH SRB plėtra ,,Mundesley Junior
(Community) School " nuo 10 vietų,
pridedant papildomas 6 vietas SRB
,,Mundesley Junior School"

West Norfolk
 16 naujų vietų ASD SRB ,,Greyfriars
Academy", King’s Lynn, ,,KWEST įstaiga.
 16 naujų vietų LCN SRB - ,,Hillcrest
Primary (Community) School", Downham
Market
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Mes suprantame, kad minėtais pasiūlymais nėra pašalintos visos paslaugų teikimo ar
prioritetinių sričių spragos, tačiau mes šiuos klausimus spręsime ir konsultuosimės dėl šių
pasiūlymų.
Prašome įsidėmėti:
Įgyvendinimo data - 2020 m. rugsėjo 1 d. - priklauso nuo to, ar bus tinkamos sąlygos ir
įdarbinti darbuotojai.
SRB vietos bus paskirstomos per Norfolko grafystės priėmimo procesus ir gali būti nepilnai
prieinamos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., tačiau per šį priėmimo procesą išaugs iki pilno
pajėgumo. Todėl tikimasi, kad kai kurie SRB iš pradžių atidarys mažiau vietų.

Kokia yra šio pasiūlymo nauda
Norfolko grafystės taryba, mokyklų ir Akademijos įstaigų valdytojai ir vyresnieji vadovai, įtraukti į
šiuos pasiūlymus, mano, kad šie pokyčiai bus naudingi vaikams ir jaunimui, nes;
 padės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalių,mokytis jų vietos
mokykloje ir bendruomenėje;
 Tai suteikia nuoseklumą ir prieigą prie ,,Specialist Resource Base" paslaugų vaikams,
jauniems žmonėms ir šeimoms visame Norfolke;
 Tai pasirūpina poreikiais vietoje, išvengiant poreikio vaikams švaistyti laiką kelionėms į
mokyklą, kuri yra toliau nuo namų; Tai yra geriau vaikams ir jaunimui ir taupo mokesčių
mokėtojų pinigus transporto išlaidoms padengti.
 Daugėja vietų, skirtų patenkinti SEND turinčių vaikų poreikius.
 Šios SRB būtų apskrities masto SRB tinklo dalis, teikianti galimybes bendradarbiauti
partnerystėje ir tobulėti.
 Jis sprendžia nustatytas geografines, amžiaus ir fazių SRB teikimo spragas, kurios
nurodytos Norfolko SEND strategijoje.
 Tai padidins visų šių mokyklų mokinių įtraukimą ir ugdymą.

Kapitalinės išlaidos
Visos kapitalinės renovacijos ir (arba) naujos statybos išlaidos bus finansuojamos iš SEND ir
Alternatyvių paslaugų teikimo pertvarkymo programos, siekiant užtikrinti tinkamą
apgyvendinimą.
Kaip galite išsakyti savo nuomonę
Atskiros mokyklos ir akademijos įstaigos rengs renginius, kuriuose galėsite apsilankyti ir sužinoti
daugiau apie šiuos pasiūlymus. Prašome žr. datas dėl kiekvieno pasiūlymo kitame puslapyje.
Jei negalite dalyvauti šiuose renginiuose, bet norėtumėte išsakyti savo nuomonę apie mūsų
pasiūlymus, galite tai atlikti;
 Užpildžius pridedamą formą ir atidavus ją mokyklos biure
 Užpildžius formą internetu https://norfolk.citizenspace.com/childrensservices/srbprovision

Visus atsakymus turime gauti iki antradienio, 2020 m. vasario 4 d.
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Kas įvyks toliau?
Kiekviena akademijos įstaiga užbaigs verslo bylą ir nusiųs regioniniam mokyklų komisarui priimti
sprendimą.
Vietos valdžios prižiūrimoms mokykloms, Norfolko grafystės taryba apžvelgs konsultacijų
rezultatus ir pateiks išvadas ,,Children services" (Vaikų apsaugos tarnybos) vykdomajam
direktoriui, kuris nuspręs, ar patekti į įstatymų numatytą viešojo informavimo etapą
pateikiant šiuos pasiūlymus.

Konsultacijų vakarai
Breckland
Mokykla / Akademijos įstaiga
Drake Primary School, Fairfields
Thetford IP24 1JW

Redcastle Family School, St Martins
Way, Thetford, IP24 3PU

Thetford Academy, (Inspiration
Trust) Croxton Road, Thetford IP24
1LH

Konsultacijų vakarų duomenys
 Penktadienį, 2020 m. sausio 10 d., 9.00 val. - 10.00 val. Drake
Primary School
 Ketvirtadienį, 2020 m. sausio 16 d., 17.00 val. - 18.00 val.
Drake Primary School
 Penktadienį, 2020 m. sausio 10 d., 14.30 val. - 15.30 val.
Redcastle Family School
 Trečiadienį, 2020 m. sausio 15 d., 17.30 val. - 18.30 val.
Redcastle Family School
 Trečiadienį, 2020 m. sausio 15 d., 15.00 val. - 16.00 val.
Thetford Academy
 Pirmadienį, 2020 m. sausio 20 d., 18.00 val. - 19.00 val.
Thetford Academy

East Norfolk
Mokykla / Akademijos įstaiga

Konsultacijų vakarų duomenys

Caister Infant & Nursery School,
Caister Junior School, Kingston
Avenue, Caister-on-sea Great
Yarmouth NR30 5ET

 Ketvirtadienį, 2020 m. sausio 16 d., 14.30 val. - 15.30 val. Caister
Infant School
 Antradienį, 2020 m. sausio 21 d., 18.00 val. - 19.00 val. Caister Infant
School

Norwich
Mokykla / Akademijos įstaiga

Konsultacijų vakarų duomenys

Arden Grove Infant School,
(Wensum Trust), Arden Grove,
Hellesdon NR6 6QA

 Ketvirtadienį, 2020 m. sausio 16 d., 18.00 val. - 19.00 val. Arden
Grove Infant School
 Penktadienį, 2020 m. sausio 17 d., 9.00 val. - 10.00 val. Arden
Grove Infant School
 Pirmadienį, 2020 m. sausio 13 d., 9.00 val. - 10.00 val. Edith
Cavell Academy
 Trečiadienį, 2020 m. sausio 22 d., 15.00 val. - 16.00 val. Edith
Cavell Academy

Edith Cavell Academy & Nursery
(Rightforsuccess Trust) Duckett
Close, Norwich NR1 2LR

Wensum Junior Academy (Evolution  Ketvirtadienį, 2020 m. sausio 16 d., 9.00 val. - 10.00 val.
Academy Trust), Turner Road
Wensum Junior Academy
Norwich NR2 4HB
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 Ketvirtadienį, 2020 m. sausio 23 d., 18.00 val. - 19.00 val.
Wensum Junior Academy

North Norfolk
Mokykla / Akademijos įstaiga

Konsultacijų vakarų duomenys

Mundesley Junior School, Trunch
Road, Mundesley NR11 8LE

 Antradienį, 2020 m. sausio 14 d., 14.15 val. - 15.15 val.
Mundesley Junior School
 Pirmadienį, 2020 m. sausio 20 d., 17.00 val. - 18.00 val.
Mundesley Junior School

West Norfolk
Mokykla / Akademijos įstaiga

Konsultacijų vakarų duomenys

Greyfriars Academy (KWEST Trust)
London Road, King's Lynn PE30 5PY

 Antradienį, 2020 m. sausio 14 d., 14.30 val. - 15.30 val.
Greyfriars Academy
 Trečiadienį, 2020 m. sausio 29 d., 17.30 val. - 18.30 val.
Greyfriars Academy
 Trečiadienį, 2020 m. sausio 15 d., 15.00 val. - 16.00 val. Hillcrest Prima
School
 Ketvirtadienį, 2020 m. sausio 30 d., 17.00 val. - 18.00 val. Hillcrest
Primary School

Hillcrest Primary School, Hillcrest
Downham Market PE38 9ND
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Konsultacijos dėl siūlomo keitimo į ,,Thetford Academy"
(Thetford akademiją).
Praneškite mums savo nuomonę dėl šių siūlymų.
Kiek smarkiai sutinkate ar nesutinkate su mūsų siūlymų įtvirtinti
ilgalaikę 20 vietų ,,Specialist Resource Base for Austistic Spectrum
Disorder" (Spec. resursų bazę autizmo spektro sutrikimų turintiems
asmenims) Thetford akademijoje. Pažymėkite tinkamą langelį.
Stipriai pritariu

Nepritariu

Pritariu

Stipriai nepritariu

Nei pritariu nei nepritariu

Nežinau

Kodėl taip manote? Prašome užrašyti tai žemiau pateiktoje lentelėje.

Ar turite kitų pastabų ar pasiūlymų, kuriuos norėtumėte, kad mes taikytumėm ir tai
mums padėtų priimti šį sprendimą ir planuoti paslaugas vaikams ateityje? Prašome
užrašyti tai žemiau pateiktoje lentelėje.
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Mes norime sužinoti iš įvairių žmonių, nes jūsų nuomonė mums padeda priimti
sprendimus ar reikia atlikti šiuos pokyčius. Mes taip pat naudojame asmeninę
informacija, kad tai padėtų mums suprasti, kaip skirtingos žmonių grupės galvoja apie
mūsų siūlymą įtvirtinti ,,Specialist Resource Base" Redcastle pradinėje mokykloje.
Mes apdorosime bet kokią iš jūsų gautą asmeninę informaciją laikydamiesi Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (BDAR) (Reglamentas (ES) 2016/679), 2018 m.
Duomenų apsaugos įstatymo ir Norfolko apskrities tarybos duomenų apsaugos
politikos ir gairių. Tai reiškia, kad Norfolko apskrities taryba laikys jūsų asmens
duomenis ir naudos juos tik tam tikslui, kuriam jie buvo renkami, t.y. šiai
konsultacijai.
Neidentifikuosime asmenų, pranešant apie savo radinius, ir laikydamiesi įrašų
tvarkymo politikos šią informaciją saugosime penkerius metus. Taip pat įprastomis
aplinkybėmis neperduosime jūsų asmeninių duomenų niekam kitam. Tačiau pagal
prieigos prie informacijos įstatymus mūsų gali būti paprašyta paskelbti arba atskleisti
tam tikrą informaciją arba visą informaciją, kurią jūs pateikėte atsakydami į šias
konsultacijas, įskaitant asmeninę informaciją. Mes tai padarysime tik tada, kai toks
atskleidimas atitiks tokius svarbius informacijos įstatymus, kurie apima 2000 m.
Informacijos laisvės įstatymą, 2018 m. Duomenų apsaugos įstatymą ir 2004 m.
Informacijos apie aplinką reglamentą.
Prašome pasakyti, kas jūs esate (pažymėkite visus tinkamus):
Mokinys (-ė)

Mokyklos tarybos narys

Tėvai / Globėjai

Vietinis gyventojas

Tėvų mokytojų narys (-ė)
Asociacijos
Darbuotojas

Vietinis verslas
Vietinė sporto grupė
Vietinė bendruomenės grupė

Kita (nurodykite): _______________________________________________

Kurioje mokykloje? ___________________________________________________

Koks jūsų pašto indeksas? ______________________________________________

Jūsų nuomonės padės mums nuspręsti, aš šis siūlymas bus priimtas. Savo nuomonę
galite mums pateikti užpildžius šią formą ir grąžinus ją:
 Į savo mokyklos ofisą.
 Užpildžius formą internetu https://norfolk.citizenspace.com/childrensservices/srbprovision
Konsultacijos baigiasi 2019 m. vasario 4 d.

7

