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Konsultacje — propozycja założenia nowych grup Specialist
Resource Bases (programu wsparcia specjalnego) dla dzieci
niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
rozwinięcia obecnej oferty Specialist Resource Bases w Norfolk, od
1 września 2020.
Wstęp
Niniejsza propozycja została opracowana przez Norfolk County Council (Radę hrabstwa
Norfolk) oraz organizacje oświatowe Evolution Academy Trust, KWEST Academy Trust,
Inspiration Academy Trust, Rightforsuccess Academy Trust and Wensum Academy Trust.
W 2018 roku obwieszczono, że Norfolk County Council przeznaczy 120 milionów funtów na
szkoły i placówki specjalne, z zamiarem założenia czterech nowych szkół specjalnych oraz
nowych 170 miejsca w grupach specialist bases w szkołach publicznych. Jednym z naszych
celów w ramach programu Norfolk Special Education Needs and Disability (SEND) and
Alternative Provision Transformation Programme (specjalnych potrzeb edukacyjnych i
niepełnosprawności oraz transformacji alternatywnych świadczeń w Norfolk) jest utworzenie
ponad 500 nowych miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Norfolk. Niniejsza propozycja jest częścią tej inwestycji. Grupy Specialist
Resource Bases są kluczowym elementem Norfolk’s Local Offer (lokalnej oferty w Norfolk)
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin. Ich rozwój jest jednym z
priorytetów określonych w strategii Norfolk SEND.
Czym jest Specialist Resource Base (SRB)?
Specialist Resource Bases (SRB) są zakładane w ramach szkół publicznych, umożliwiając
dzieciom dostęp do zajęć i życia szkolnego zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Poza
nimi dzieci są uczone w niewielkich grupach, pod opieką dodatkowej kadry pedagogicznej.
Grupy SRB dla dzieci z autyzmem funkcjonują w ramach zajęć szkolnych, a inne rodzaje
grup SRB zakładają edukację domową i uczestnictwo w SRB przez okres od 2 do 4
semestrów, a następnie ponownie edukację domową w pełnym wymiarze godzin.
Nasze plany rozwoju Specialist Resource Bases w Norfolk
W ramach Norfolk SEND Sufficiency Strategy (strategii implementacji rozwiązań dla dzieci
niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) określono następujące braki w
obecnie oferowanych świadczeniach oraz priorytetowe obszaru dalszego rozwoju:
• Konieczność założenia nowej grupy podstawowej Autistic Spectrum Disorder (ASD) SRB
(dla dzieci autystycznych) w West Norfolk.
• Konieczność założenia nowej grupy średniej Autistic Spectrum Disorder (ASD) SRB w
West Norfolk.
• Konieczność założenia nowej grupy podstawowej Autistic Spectrum Disorder (ASD) SRB
w South Norfolk/Breckland.
• Konieczność założenia nowej grupy średniej Autistic Spectrum Disorder (ASD) SRB w
West Norfolk.
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Konieczność założenia nowej grupy średniej Autistic Spectrum Disorder (ASD) SRB w
East Norfolk.
Konieczność założenia nowej grupy podstawowej Learning and Cognition Needs (LCN)
SRB (dla dzieci z trudnościami w nauce i poznawczymi) w West/North Norfolk.
Konieczność założenia nowych grup podstawowych Social, Emotional and Mental Health
(SEMH) SRB (dla dzieci z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi i psychicznymi) w
Norwich
Konieczność założenia nowej grupy podstawowej Social, Emotional and Mental Health
(SEMH) SRB w East Norfolk
Konieczność założenia nowej grupy podstawowej Social, Emotional and Mental Health
(SEMH) SRB w Breckland
Konieczność rozwinięcia grup Social, Emotional Mental Health (SEMH) SRB,
zwiększając ich zakres z 10 na 16 miejsc oraz, w miarę możliwości, rozszerzając ich
ofertę na Key Stage 2 (kluczowy etap rozwoju 2).

Co proponujemy zmienić
Aby spełnić te potrzeby rozwinięcia oferty specialist resource bases, przedstawiciele Norfolk
County Council pracują z kadrami zarządzającymi oraz kierowniczymi szkół w całym obszarze
Norfolk, zarówno szkół publicznych jak i Academy Trusts (placówek oświatowych). Celem tej
współpracy jest udostępnienie odpowiednich świadczeń w odpowiednich miejscach, aby
zwiększyć dostępność grup SRB w Norfolk dla dzieci, osób młodocianych i ich rodzin.
Norfolk County Council chce zakładać nowe grupy SRB lub rozwijać już istniejące w
następujących szkołach publicznych i Academy Trusts, od 1 września 2020:

Breckland
• Nowa 16-osobowa grupa ASD SRB w
Redcastle Family (Community) School w
Thetford
• Nowa 20-osobowa grupa ASD SRB w
Thetford Academy, Inspiration Trust
• Zmiana obecnego świadczenia „POD” na 16osobową grupę ASD SRB w Drake Primary
(Community) School w Thetford

East Norfolk
• Nowe 16-osobowe grupy SEMH SRB w
Caister Infant & Nursery (Community)
School oraz Caister Junior (Community)
School w Great Yarmouth

Norwich
• Nowa 16-osobowa grupa SEMH SRB w Arden
Grove Infant School, Wensum Trust
• Nowa 16-osobowa grupa SEMH SRB w Edith
Cavell Academy & Nursery, Rightforsuccess
Trust
• Nowa 16-osobowa grupa SEMH SRB w
Wensum Junior Academy, Evolution
Academy Trust

North Norfolk
• Rozwinięcie 10-osobowej grupy SEMH SRB w
Mundesley Infant (Community) School,
dodając nowe 6 miejsc

West Norfolk
• Nowa 16-osobowa grupa ASD SRB w
Greyfriars Academy w King’s Lynn, KWEST
Trust
• Nowa 16-osobowa grupa LCN SRB w Hillcrest
Primary (Community) School w Downham
Market
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Mamy świadomość, że powyższe propozycje nie zaadresują wszystkich braków ofertowych w
priorytetowych obszarach, ale będziemy się nimi zajmować w przyszłości, organizując w ich
sprawie osobne konsultacje.
Uwaga:
Planowa data implementacji (1 września 2020) może ulec zmianie w przypadku braku
dostępności odpowiednich lokalizacji lub kadry pedagogicznej.
Grupy SRB będą zakładane w ramach procesów Norfolk County Admissions (naboru w
hrabstwie Norfolk) i początkowo, 1 września 2020, mogą nie być jeszcze całkowicie
zapełnione. Możemy się więc spodziewać, że niektóre grupy SRB początkowo będą
oferowały ograniczoną liczbę miejsc dla uczniów.
Jakie są korzyści płynące z tej propozycji?
W opinii przedstawicieli Norfolk County Council oraz kadr zarządzających i kierowniczych szkół i
Academy Trusts zaangażowanych w implementację propozycji, proponowane zmiany miałyby
następujące korzyści dla dzieci i osób młodocianych:
• dzieci niepełnosprawne i mające specjalne potrzeby edukacyjne będą miały możliwość
nauki w lokalnych placówkach szkolnych i w społeczności;
• propozycja umożliwiałaby otwarty i równy dostęp do grup Specialist Resource Bases dla
dzieci i osób młodocianych oraz ich rodzin w Norfolk;
• potrzeby dzieci będą mogły być spełniane lokalnie — bez konieczności długiego
podróżowania do odległych placówek. Jest to korzyść zarówno dla dzieci i osób
młodocianych, jak i dla podatników opłacających koszty transportowe;
• zwiększenie liczby placówek spełniających potrzeby dzieci niepełnosprawnych i ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• grupy SRB byłyby częścią krajowej sieci SRB, umożliwiając szeroko zakrojoną
współpracę, dalszy rozwój specjalistów i szkolenia;
• plan adresuje konkretne braki w świadczeniach SRB pod względem geograficznym,
wiekowym i etapowym, zgodnie ze strategią SEND w Norfolk;
• zapewni większą integrację i lepszą jakość edukacji dla wszystkich uczniów w
rozwijanych placówkach.
Koszty inwestycyjne
Wszystkie koszty inwestycyjne za odnowienie i/lub konstrukcję nowych budynków zostaną
pokryte ze środków programu SEND and Alternative Provision Transformation Programme, aby
umożliwić udostępnienie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci.
Jak możesz wyrazić swoją opinię?
W poszczególnych szkołach i placówkach Academy Trusts będą organizowane spotkania, na
które można przyjść bez rezerwacji. Podczas nich będzie można dowiedzieć się więcej o
niniejszych propozycjach. Informacje o spotkaniach dotyczących poszczególnych propozycji
umieszczono na odwrocie. W przypadku niemożności uczestnictwa w tych wydarzeniach,
wyrazić swoje zdanie na temat propozycji można również:
• wypełniając załączony formularz i przekazując go w sekretariacie szkoły;
• wypełniając ankietę online: https://norfolk.citizenspace.com/childrensservices/srbprovision
Odpowiedzi można wysyłać najpóźniej do wtorku, 4 lutego 2020.
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Co wydarzy się potem?
W przypadku placówek Academy Trusts, przedstawiciele każdej z nich sporządzą dokument
uzasadnienia biznesowego i wyślą go do lokalnego Regional Schools Commissioner (kuratora
oświaty) w celu podjęcia decyzji o kolejnych krokach.
W przypadku szkół publicznych, przedstawiciele Norfolk County Council omówią wyniki
konsultacji i przedstawią je Executive Directorowi (dyrektorowi wykonawczemu) Children's
Services (opieki socjalnej ds. dzieci), który podejmie decyzję o wszczęciu kolejnego etapu
procesu: obwieszczenia publicznego.

Spotkania konsultacyjne
Breckland
Szkoła/placówka Academy Trust
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

Szczegóły spotkania
• Piątek, 10 stycznia 2020, 9:00-10:00 w szkole Drake Primary
School
• Czwartek, 16 stycznia 2020, 17:00-18:00 w szkole Drake
Primary School
• Piątek, 10 stycznia 2020, 14:30-15:30 w szkole Redcastle
Family School
• Środa, 15 stycznia 2020, 17:30-18:30 w szkole Redcastle
Family School
• Środa, 15 stycznia 2020, 15:00-16:00 w placówce Thetford
Academy
• Poniedziałek, 20 stycznia 2020, 18:00-19:00, w placówce
Thetford Academy

East Norfolk
Szkoła/placówka Academy Trust
Caister Infant & Nursery School,
Caister Junior School, Kingston
Avenue, Caister-on-sea Great
Yarmouth NR30 5ET

Szczegóły spotkania

• Czwartek, 16 stycznia 2020, 14:30-15:30 w szkole Caister Infant
School
• Wtorek, 21 stycznia 2020, 18:00-19:00 w szkole Caister Junior Sch

Norwich
Szkoła/placówka Academy Trust
Arden Grove Infant School,
(Wensum Trust), Arden Grove,
Hellesdon NR6 6QA

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

Szczegóły spotkania

• Czwartek, 16 stycznia 2020, 18:00-19:00 w szkole Arden Grove
Infant School
• Piątek, 17 stycznia 2020, 9:00-10:00 w szkole Arden Grove
Infant School
• Poniedziałek, 13 stycznia 2020, 9:00-10:00, w placówce Edith
Cavell Academy
• Środa, 22 stycznia 2020, 15:00-16:00, w placówce Edith Cavell
Academy

Wensum Junior Academy (Evolution • Czwartek, 16 stycznia 2020, 9:00-10:00 w placówce Wensum
Academy Trust), Turner Road
Junior Academy
Norwich NR2 4HB
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• Czwartek, 23 stycznia 2020, 18:00-19:00 w placówce Wensum
Junior Academy

North Norfolk
Szkoła/placówka Academy Trust
Mundesley Junior School, Trunch
Road, Mundesley NR11 8LE

Szczegóły spotkania

• Wtorek, 14 stycznia 2020, 14:15-15:15 w szkole Mundesley
Junior School
• Poniedziałek, 20 stycznia 2020, 17:00-18:00 w szkole Mundesley
Junior School

West Norfolk
Szkoła/placówka Academy Trust
Greyfriars Academy (KWEST Trust)
London Road, King's Lynn PE30 5PY
Hillcrest Primary School, Hillcrest
Downham Market PE38 9ND

Szczegóły spotkania

• Wtorek, 14 stycznia 2020, 14:30-15:30 w placówce Greyfriars
Academy
• Środa, 29 stycznia 2020, 17:30-18:30 w placówce Greyfriars
Academy
• Środa, 15 stycznia 2020, 15:00-16:00 w szkole Hillcrest Primary Sc
• Czwartek, 30 stycznia 2020, 17:00-18:00 w szkole Hillcrest Primary
School
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Konsultacja proponowanej zmiany w Thetford Academy
Powiedz nam co sądzisz o naszej propozycji.
Czy zgadzasz się z propozycją założenia na stałe 20-osobowej
grupy Specialist Resource Base dla dzieci z autyzmem w Thetford
Academy? Zaznacz pole.
Zdecydowanie się zgadzam

Nie zgadzam się

Zgadzam się

Zdecydowanie nie zgadzam się

Nie mam zdania

Nie wiem

Dlaczego? Wpisz opinię w poniższym polu.

Czy masz inne komentarze lub sugestie, które chcesz nam przekazać, aby ułatwić
podjęcie decyzji i planowanie przyszłości placówki edukacyjnej dla dzieci? Wpisz
opinię w poniższym polu.

6

Polish

Chcemy poznać opinie różnych ludzi, ponieważ ich zdanie pomoże nam podjąć decyzję
o wprowadzeniu tych zmian. Na podstawie danych osobowych ustalimy co rozmaite
grupy uważają o naszej propozycji założenia grupy Specialist Resource Base w Thetford
Academy.
Będziemy przetwarzać otrzymane dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o
Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679, Data Protection Act 2018 (Ustawą
o ochronie danych osobowych z 2018 roku) oraz z zasadami i wytycznymi ochrony
danych osobowych Academy Trust. To oznacza, że Inspiration Trust będzie
przechowywać Twoje dane osobowe i będzie ich używać wyłącznie w celu, w którym
zostały zgromadzone, tzn. na potrzeby tej konsultacji.
W ramach raportowania wyników nie będziemy identyfikować poszczególnych osób.
Zgodnie z naszymi zasadami zarządzania danymi będziemy przechowywać
przekazane informacje przez pięć lat. W normalnych okolicznościach nie
przekażemy Twoich danych osobowych innym stronom. Jednak zgodnie z prawem
do dostępu do informacji możemy zostać poproszeni o opublikowanie lub ujawnienie
części bądź wszystkich informacji udzielonych w ramach konsultacji, w tym danych
osobowych. Zrobimy to wyłącznie, jeśli ujawnienie danych osobowych będzie
zgodne z odpowiednimi prawami dotyczących informacji, do których zalicza się
Freedom of Information Act 2000 (Ustawa o wolności informacji z 2000 roku), Data
Protection Act 2018 oraz Environmental Information Regulations 2004
(Rozporządzenie o informacjach środowiskowych z 2004 roku).
Jesteś (zaznacz wszystkie stosowne pola):
Uczniem

Członkiem rady szkoły

Rodzicem/opiekunem

Lokalnym mieszkańcem

Uczestnikiem stowarzyszenia
Parent Teacher
Pracownikiem

Lokalną firmą
Lokalną grupą sportową
Lokalną grupą społecznościową

Inne (należy sprecyzować): _______________________________________________

W której szkole? ___________________________________________________

Jaki jest Twój kod pocztowy? ______________________________________________

Twoja opinia pomoże nam zdecydować, czy należy wprowadzić propozycję w życie.
Możesz podzielić się opinią. W tym celu można:
 Dostarczyć formularz do sekretariatu szkolnego
 Wypełnić ankietę online: - https://norfolk.citizenspace.com/childrensservices/srbprovision
Konsultacja kończy się 4 lutego 2019
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