
 
 
 

Procedury dotyczące dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych (SEND) 
 
W szkole podstawowej im. Św. Józefa wierzymy, że wszystkie dzieci mają prawo do 
wszechstronnego, bogatego i odpowiedniego programu nauczania. Wszystkie dzieci są wspierane 
w osiąganiu ich pełnego potencjału oraz w uczestniczeniu w społecznym, duchowym i 
akademickim życiu szkoły. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej edukacji, z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci i ich możliwości. 
 
Podstawa prawna 

 The Children’s Act (2014) 

 SEND Code of Practice 0 – 25 (2014) 

 Equality Act 2010: advice for schools DfE Feb 2013  

 Schools SEND Information Report Regulations (2014) 

 Statutory Guidance on Supporting pupils at school with medical conditions April 2014 

 Teachers Standards 2012 

 The National Curriculum in England Key Stage 1 and 2 

 LA Policy and Guidelines. 

 The School’s current Admission Policy 

 The School’s current Safeguarding Policy 

 The School’s current Accessibility Plan  

 
Ten dokument został stworzony przez koordynatora ds. dzieci specjalnej troski i 

niepełnosprawnych, przy współpracy dyrekcji, rady szkoły, pracowników i rodziców dzieci 

specjalnej troski i niepełnosprawnych. Szkoła podstawowa im. Św. Józefa stara się zapewnić 

wykształcenie wszystkim dzieciom, niezależnie od poziomu ich możliwości. Mamy uczniów z 

szeroką gamą umiejętności i potrzeb, staramy się włączyć ich we wszystkie aspekty życia szkoły i 

zapewnić im możliwości do osiągnięcia pełnego rozwoju. Rozumiemy, że niektórzy uczniowie będą 

potrzebowali dodatkowego wsparcia bądź adaptacji, żeby móc uczestniczyć w szkolnych 

wydarzeniach i wziąć udział w nauczaniu. Ten dokument określa szczegóły naszego podejścia i 

działań, które wykonamy, żeby wesprzeć dzieci powierzone naszej opiece. 

Rząd koalicyjny zreformował system pomocy dzieciom specjalnej troski i niepełnosprawnym w 

Anglii. Nowe prawo (The Children and Families Act 2014 z dnia 13 marca) weszło w życie 1 

września 2014. Towarzyszył mu również dokument wykonawczy SEND Code of Practice. Więcej 

szczegółów na temat tych aktów prawnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji: 

www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/sen 
 
Jedną ze znaczących zmian tej reformy jest zastąpienie orzeczeń o niepełnosprawności 
(Statements of Special Educational Needs) nowym planem opieki i edukacji (Education, Health 
and Care (EHC) Plan). Planom towarzyszą ścieżki edukacji i opieki (Education, Health and Care 
Plan Pathway). Animacja, wyjaśniająca nową strukturę jest umieszczona na stronie z ofertą 
lokalną SEND samorządu w Durham: 
 
                              http://wss.durhamlea.org.uk/localoffer/ 

                          

 

http://www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/sen
http://wss.durhamlea.org.uk/localoffer/


Wspomniane wyżej informacje są również dostępne przy wpisaniu adresów internetowych do 

przeglądarek na tabletach i smartfonach. Lokalna oferta SEND jest źródłem informacji o wsparciu 

dla dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Strona opisuje miejsca i oferowane 

przez nie usługi, które są dostępne zarówno dla rodzin w hrabstwie Durham posiadających już 

plan opieki i edukacji (EHC Plan), jak i dla tych, którzy planu nie mają, ale doświadczają 

jakiegokolwiek rodzaju niepełnosprawności i specjalnych potrzeb edukacyjnych. Lokalna oferta 

SEND zawiera informacje o państwowych usługach w zakresie edukacji, zdrowia i opieki, a także o 

tych oferowanych przez ośrodki prywatne, charytatywne i społecznościowe. Nasza oferta jest 

dostępna na stronie internetowej szkoły.  

 

Definicja dziecka specjalnej troski i niepełnosprawnego jest zawarta w paragrafie 20 ustawy 

Children and Families Act 2014.  

 

Definicja dziecka specjalnej troski 

 
 
Dziecko jest dzieckiem specjalnej troski jeśli ma szczególny problem z nauką wymagający 
specjalnych przystosowań przygotowanych do jej/jego potrzeb. Dzieci mają szczególny problem z 
nauką jeśli: 
 

 Mają znacząco większy problem z przyswajaniem wiedzy i opanowaniem materiału niż 
większość dzieci w ich wieku 

 Są niepełnosprawne w sposób uniemożliwiający i/lub utrudniający im dostęp do materiałów 
i przyborów edukacyjnych, które są w użyciu przez inne dzieci w ich wieku w szkołach 
danego samorządu lokalnego 

 Są poniżej wieku obowiązku szkolnego i mieszczą się w powyższych kryteriach lub 
mieściłyby się jeśli nie zostałyby przygotowane dla nich specjalne przystosowania 
edukacyjne. 

 
Dzieci nie powinny być oceniane jako dzieci specjalnej troski lub posiadające szczególny problem 

z nauką jeśli język lub formy językowe używane w domu są inne niż język, w którym będą 

nauczane. 

 

 

Komunikacja i nawiązywanie kontaktu 

 
Dzieci z problemami z wymową, językiem i komunikacją (SLCN) mają problemy z porozumieniem 
się z innymi. Może być to spowodowane problemem z wyrażeniem tego co chcą powiedzieć, 
zrozumieniem tego co jest do nich mówione lub rozumieniem zasad komunikacji socjalnej. Profil 
każdego dziecka z SLCN jest inny i może się zmieniać z biegiem czasu. Mogą mieć problemy z 
jednym, niektórymi lub wszystkimi aspektami komunikacji w różnych momentach życia. 
 
Dzieci na spektrum autystycznym, włącznie z syndromem Aspergera bardzo często mają 
szczególne problemy z nawiązywaniem kontaktu z innymi. Mogą także doświadczyć problemów z 
językiem, komunikacją, socjalizacją i wyobraźnią, co może mieć wpływ na ich relacje z innymi. 

 Rozumienie i nauka 

  Wsparcie dla dzieci ze szczególnym problemem z nauką może być potrzebne jeśli dzieci uczą się 

w wolniejszym tempie niż ich rówieśnicy, nawet przy specjalnym zróżnicowaniu zadań. Szczególne 

problemy z nauką obejmują szeroki wachlarz potrzeb, w tym umiarkowane problemy z nauką 



(MLD), duże problemy z nauką (SLD), kiedy dzieci potrzebują wsparcia we wszystkich aspektach 

programu nauczania, problemy powiązane z niepełnosprawnością fizyczną i komunikacją, aż do 

znaczących i różnorodnych problemów z nauką (PMLD), kiedy dzieci mają kompleksowe 

szczególne problemy z nauką, połączone z niepełnosprawnością fizyczną i zaburzeniami 

odbierania bodźców. Specyficzne problemy z nauką (SpLD) mają wpływ na jeden lub więcej 

elementów nauczania – obejmuje to zaburzenia takie jak dysleksja, dyspraksja czy dyskalkulia. 

 Socjalne, Emocjonalne i Psychiczne Zaburzenia  

 Dzieci mogą doświadczać różnorodnych zaburzeń socjalnych i emocjonalnych, które objawiają się 

na różne sposoby. Dzieci mogą izolować się i wycofywać z aktywności, a także być niegrzeczne i 

przeszkadzać. Takie zachowania mogą być objawami takich chorób jak depresja, stany lękowe, 

samookaleczanie, zaburzenia żywieniowe, nadużywanie substancji odurzających i symptomy 

fizyczne niewyjaśnianie w sposób medyczny. Inne dzieci mogą mieć inne schorzenia takie jak 

ADD, ADHD lub problemy z rozłąką. Nasza szkoła ma jasne procedury wsparcia dla tych dzieci, w 

tym sposób ograniczenia wpływu ich niepożądanego zachowania na innych uczniów (zobacz 

procedury zarządzania zachowaniem). 

Zaburzenia odbierania bodźców i niepełnosprawność fizyczna 

Niektóre dzieci potrzebują specjalnych przystosowań ponieważ są niepełnosprawne fizycznie w 

sposób uniemożliwiający i/lub utrudniający im dostęp do materiałów i przyrządów naukowych. Te 

zaburzenia mogą być związane z wiekiem i mogą ustąpić wraz z upływem czasu. Dużo dzieci z 

wadą wzroku (VI), słuchu (HI) lub wielosensorową (MSI) będzie potrzebować specjalistycznego 

sprzętu, żeby brać udział w lekcjach. Dzieci z MSI mają połączone wady wzroku i słuchu, co 

bardziej komplikuje ich proces nauczania niż tych, z pojedynczą wadą. Niektóre dzieci 

niepełnosprawne fizycznie potrzebują stałego wsparcia i/lub specjalistycznego sprzętu, żeby wziąć 

udział w nauczaniu na równi z ich rówieśnikami. 

 Cele 

 Zapewnienie równego dostępu do edukacji wszystkim dzieciom – nasze procedury 

przyjmowania do szkoły biorą pod uwagę ustawę o równouprawnieniu (Equality act 2010) 

 Zachowanie stopniowego procesu oceny i ewaluacji, na podstawie Code of Practice 2014 

 Identyfikowanie jak najszybciej dzieci specjalnej troski, żeby zapewnić im wsparcie 

(zarówno dla potrzeb naukowych, społecznych, fizycznych czy emocjonalnych), przyjęcie 

podejścia w całej szkole do identyfikacji, oceny i adaptacji dla dzieci specjalnej troski 

 Zapewnienie stałego oceniania i ewaluacji oraz przechowywania danych, dającego jasny 

obraz rozwoju i nauki, co w rezultacie zapewnia informacje do odpowiedniego planowania 

nauczania 

 Współpraca z rodzicami, zachęcanie ich do współudziału z decyzjach 

 Branie pod uwagę punktu widzenia dzieci 

 Stworzenie środowiska szkolnego, w którym uczniowie mają wpływ na swoją naukę. 

Oznacza to wspieranie relacji z pracownikami, zapewniającymi poczucie bezpieczeństwa i 



wyrażanie opinii o własnych potrzebach, monitorowanie  postępu wszystkich uczniów i 

regularnych odstępach. Zaangażowanie dzieci jest wspierane przez różne szkolne 

aktywności takie jak samorząd szkolny, wycieczki, przedstawienia, drużyny sportowe i 

koledzy (Buddies) na placu zabaw. 

 Konsultacje z niezależnymi specjalistami, żeby potrzeby dziecka były wcześnie i we 

właściwy sposób adresowane. 

 Postrzeganie naszej procedury SEND jako stale rozwijającej się 

 Uwzględnianie SEND w czasie szkolenia pracowników 

 Uświadomienie nauczycieli o potrzebach poszczególnych dzieci, żeby nauczanie 

przebiegało w sposób jak najbardziej im odpowiedni 

 Uwzględnianie szczególnych potrzeb dzieci i c planów nauki i opieki w planowaniu zajęć, w 

celu zapewnienia jak najwłaściwszej ścieżki rozwoju 

 Pomaganie dzieciom w osiągnięciu ich najwyższego potencjału pomimo ich szczególnych 

potrzeb lub niepełnosprawności i zapewnienie wszystkim dzieciom poczucia satysfakcji 

naukowej 

 Zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości uczestniczenia we wszystkich 

przedsięwzięciach szkolnych  

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia poprzez wspieranie niezależności 

w każdym wieku i niezależnie od umiejętności 

 Regularna ewaluacja procedur dla zapewnienia najlepszych osiągnięć 

Role i obowiązki 
 
 
Rada Szkoły 

 

Rada Szkoły, we współpracy z dyrektorem, ustala ogólne zasady i podejście do dzieci specjalnej 

troski i niepełnosprawnych, ustala poziom zatrudnienia oraz finansowania i sprawdza ogólne 

funkcjonowanie szkoły. 

 
Rada Szkoły, uwzględniając Code of Practice: 
 
• zapewnia odpowiednia opiekę w odniesieniu do każdego dziecka specjalnej troski. 
• corocznie tworzy raporty dla rodziców na temat polityki szkoły dla dzieci specjalnej troski. 
• zapewnia, ze wszystkie dzieci, w tym te specjalnej troski mają dostęp do szerokiego, 
zrównoważonego i zróżnicowanego programu nauczania. 
• wyznacza przedstawiciela organu zarządzającego do nadzorowania świadczenia SEND. 
• zapewnia uczestnictwo przedstawiciela w dyskusjach z rodzicami w sprawie SEND 
 
Przedstawicielem ds. SEND jest Mrs Katie Bain- Collins 



 
 
 
Dyrektor 
Szef Nauczyciel jest odpowiedzialny za zarządzanie codziennymi aspektami pracy szkoły, w tym 
zapewnienia opieki dzieciom SEND. Dyrektor, w porozumieniu z SENDCO, informuje rade szkoły, 
o wszystkich wydarzeniach związanych z SEND. 
 
 
SENDCO 
Osoba odpowiedzialna za nadzorowanie świadczeń dla dzieci z SEND a także osoba 
koordynująca codzienna edukacje dla uczniów z SEND (SENDCO) jest: 
Miss Rossana Williams. 
 
Kluczowe obowiązki SENDCO obejmują: 
• nadzorowanie codziennej pracy z dziećmi SEND 
• zapewnienie ze nauczanie wysokiej jakości (quality first) adresuje wszelkie zauważone problemy 
• koordynowanie opieki dla dzieci z SEND 
• współpraca z właściwym wyznaczonym nauczycielem ds. ochrony dobra dzieci, jeśli uczeń 
SEND jest dzieckiem pod opieka lokalnego samorządu 
• doradztwo w zakresie wsparcia SEND 
• doradztwo w zakresie wdrażania budżetu delegowanego szkoły i innych zasobów w celu 
lepszego wsparcia potrzeb uczniów 
• współpraca z rodzicami uczniów z SEND 
• współpraca z przedszkolami, innymi szkołami, psychologami szkolnymi, pracownikami opieki 
zdrowotnej i społecznej, a także organami niezależnymi lub  non-profit. 
• bycie kluczowym punktem kontaktowym z agencjami zewnętrznymi, zwłaszcza władzami 
lokalnymi  
• utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi kolejnymi szkołami, aby zapewnić skuteczna edukację 
ucznia, poinformowanie rodziców o możliwościach i planowanie płynnego transferu 
• praca z rada szkoły i dyrektorem w celu zapewnienia, że szkoła spełnia swoje obowiązki 
wynikające z Equality Act (2010) w odniesieniu do uzasadnionych korekt i rozwiązań dostępowych 
• zapewnienie, że szkoła prowadzi dokumentację wszystkich uczniów z SEND na bieżąco 
 
 
Nauczyciele: 
• Zmiana sposobu nauczania i zadań zgodnie z celami określonymi w programach wsparcia oraz 
planie 
• Zapewnienie wysokiej jakości nauczania jest priorytetem 
• Dopasowanie działania do możliwości / potrzeby każdego dziecka (zróżnicowanie) 
• Adaptacja materiałów dydaktycznych, takich jak sprzęt i zadania, do potrzeb każdego dziecka 
• Oferta pracy w  małych grupach do promowania umiejętności określonych w programach 
wsparcia oraz planach. 
 
 
Pomocnicy Nauczycieli: 
• Pomoc nauczycielom i SENDCO w planowaniu nauki uczniów z SEND. 
• Zapisywanie / zgłaszanie rozwoju uczniów i skuteczności planowanych lekcji. 
 
Nasi nauczyciele / pomocnicy nauczycieli współpracują z rodzicami i SENDCO żeby znaleźć 
sposoby, aby wspierać każde dziecko z ich potrzebami, w tym dając rodzicom pomysły, jak pomóc 
dziecku w domu. Wszyscy pracownicy znają procedury szkoły odnośnie identyfikacji, oceny, 
monitorowania i działanie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykonują te 
procedury z uczniami w klasie, pod kierunkiem SENDCO. Jak podkreślono w Code of Practice 



(2014), staramy się zapewnić odpowiednia opiekę tym, którzy jej potrzebują. "Uczenie dzieci 
SEND opiera się wysokiej jakości nauczania i jest zagrożona przez cokolwiek mniej." 
 
Ustalenia dotyczące koordynacji opieki nad dziećmi SEND 
SEND Koordynator (SENDCO) przechowuje szczegóły wszystkich dotyczące poszczególnych 
uczniów SEND i aktualizuje ofertę lokalna. Wszyscy pracownicy mają dostęp do: 
 
• Procedur dotyczących dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych (SEND) 
• Kopii pełnego rejestru SEND. 
• Wytycznych dotyczących identyfikacji dzieci SEND w Code of Practice 
• Informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczniów, w tym planów 
wsparcia. 
• Praktycznych porad, strategii nauczania, a także informacji na temat rodzajów specjalnych 
potrzeb edukacyjnych i niepełnosprawności. 
• Informacji dostępnych w ofercie lokalnej Durham  
 
W ten sposób, każdy pracownik będzie miał pełne i aktualne informacje na temat wszystkich 
uczniów ze specjalnymi potrzebami i ich wymagań, które pozwolą im zaspokoić indywidualne 
potrzeby wszystkich uczniów. Polityka ta jest dostępna dla wszystkich pracowników i rodziców w 
celu wspierania skutecznej koordynacji świadczenia SEND. 
 
Przyjęcia do szkoły 
Proszę odnieść się do informacji zawartych w broszurze szkoły. Zasady przyjęcia dla wszystkich 
uczniów, są zgodne z prawem krajowym, w tym Equality Act 2010. Obejmują one również dzieci z 
dowolnego poziomu SEND; osoby z planem opieki i edukacji oraz bez. Zapraszamy na stronę 
szkoły po informacje na temat procesu przyjęcia do naszej szkoły i przyjęć do szkół podstawowych 
w ogóle. 
 
Aby odwołać się od decyzji przyjęć, prosimy o kontakt ze szkołą po dalsze informacje lub kontakt z 
władzami lokalnymi. 
 
Dostęp i Opieka 
Do naszej szkoły można wejść głównym wejściem i rampą prowadzącą do EYFS. Poza tym szkoła 
jest wyposażona w toalety dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada plan dostępności i stale 
dąży do poprawy, proszę zobaczyć szkolny plan dostępności po więcej szczegółów. 
 
Specjalistyczna Opieka SEND 
Jesteśmy zobowiązani do integracji całej szkoły. W naszej szkole wspieramy dzieci o różnych 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będziemy w razie potrzeby zasięgnąć opinii specjalistów i 
uczestniczyć w szkoleniach. Szkoła ma pomocników nauczycieli, którzy wspierają konkretne 
obszary rozwoju dla np. zdolności motoryczne i rozwój języka. 
 
Alokacja środków dla uczniów z SEND  
Wszyscy uczniowie z SEND będą mieli dostęp do elementu 1 i 2 budżetu Szkoły, które przekłada 
się na £ 6,000 (AWPU). Niektórzy uczniowie z SEND mogą uzyskać dostęp do dodatkowych 
funduszy dla dużych potrzeb; są one zazwyczaj przechowywane przez władze lokalne, ale mogą 
być również przyznane w budżecie osobistym. 
 
Formuła finansowania szkoły jest generowana z uwzględnieniem wsparcia specjalnych 
indywidualnych potrzeb ucznia. Finansowanie to jest hierarchizowane dla zapewnienie „małych 
kroków” postępu dla wszystkich uczniów SEND. 
 
W Szkole Podstawowej świętego Józefa, dla uczniów z wysokim poziomem potrzeb SEND, są 
tworzone szczegółowe mapy kosztów wyszczególniające środki przewidziane na wsparcie w 
szkole. To buduje profil postępu każdego dziecka i identyfikuje jak fundusze i zasoby są 



alokowane do potrzeb jednostki. Dodatkowe finansowanie i wsparcie finansowe może być 
stosowana przez władze lokalne poprzez plan opieki i edukacji. 
 
 
Jak możemy wspierać dzieci z SEND w szkole świętego Józefa w Newton Aycliffe? 
 
Wysokiej jakości nauczanie 
Wszystkie dzieci powinny mieć dostęp do szerokiego i zrównoważonego programu nauczania. 
Krajowe procedury ds. włączania stwierdzają, że nauczyciele muszą mieć wysokie oczekiwania co 
do każdego dziecka, bez względu na ich osiągnięcia. Wszyscy nauczyciele są nauczycielami 
dzieci z SEND. Mają oni obowiązek: 
 
• Stosować odpowiednią ocenę w celu określenia celów, które są trudne i zapewniają dobry 
postęp. 
• planować lekcje dla rozwiązywania potencjalnych obszarów trudności i usunięcia barier dla 
dziecka osiągnięć. W wielu przypadkach takie planowanie oznacza, że dzieci z SEND będą mogły 
studiować cały narodowy program nauczania. 
• prowadzić ewidencje i ocenianie dla uczniów z SEND. 
• planować zapewnienie opieki i zróżnicowanie zadań. 
• zapewnić plany wsparcia, w powiązaniu z personelem pomocniczym, dziećmi, rodzicami i 
opiekunami oraz SENDCO (w razie potrzeby). 
 
Dzieci uczą się i rozwijają się w różny sposób. Nauczyciele w szkole musza to rozpoznać i 
wykorzystać różne style i materiały dydaktyczne, a także planować różne poziomy pracy w klasie, 
aby zaspokoić różne sposoby, w jakie dzieci się uczą. 
Jednak wiele dzieci, w pewnym momencie w ich karierze szkolnej, potrzebuje dodatkowej pomocy 
i to jest rola SENDCO - praca z dziećmi, rodzicami i personelem w szkole, aby upewnić się, że ta 
dodatkowa pomoc jest świadczona. 
 
Specjalne potrzeby edukacyjne mogą być w wiele różnych obszarach. Na przykład, dziecko może 
mieć problemy z czytaniem, matematyką czy zachowaniem. Mogą to być problemy, z którymi 
szkoła może pomóc, zapewniając dodatkowe wsparcie na miejscu i poprzez współpracę z 
rodzicami. Specjalne potrzeby mogą być spowodowane niepełnosprawnością, która utrudnia 
dziecku korzystanie z tych samych obiektów edukacyjnych jakie szkoła zapewnia dla większości 
dzieci. Dla niektórych dzieci mogą to być przejściowe trudności, podczas gdy inne mogą mieć 
długoterminowe potrzeby specjalnej pomocy. 
 
Nauczyciele będą identyfikować uczniów, którzy znacznie wykraczają poza oczekiwane 
osiągnięcia w nauce a ci pracujący zgodnie z przewidywaniami będą monitorowani. Gdy uczeń 
zostanie zidentyfikowany jako możliwy przypadek SEND będzie ściśle monitorowany przez 
pracowników w celu dokonania oceny poziomu kształcenia i ewentualnych trudności. 
Wychowawca dziecka podejmie kroki w celu zapewnienia zróżnicowanych możliwości kształcenia 
które pomogą postępowi w nauce ucznia i umożliwiają nauczycielowi lepiej zrozumieć potrzeby 
opieki i stylu nauczania, które muszą być stosowane. SEND Koordynator będzie konsultowany w 
razie potrzeby wsparcia i doradztwa, może chcieć obserwować ucznia w klasie. Następnie może 
być określony rodzaj opieki, który będzie potrzebny dziecku, aby zapewnić osiągnięcie ich 
potencjału. 
 
Jeśli uczeń został niedawno usunięty z rejestru SEND mogą również należą do tej kategorii, jako 
ze kontynuacja monitorowania będzie konieczna. 
 
Rodzice zostaną w pełni poinformowani o każdym etapie rozwoju ich dziecka i okoliczności, w 
jakich dziecko jest monitorowane. Zachęca się rodziców do wymiany informacji i wiedzy ze szkoła. 
Dziecko jest rejestrowane przez szkołę jako „pod obserwacja” z powodu obaw rodzica lub 
nauczyciela, ale to nie oznacza automatycznie umieszczenia dziecka w rejestrze SEND szkoły. 



Wszelkie wątpliwości zostaną omówione z rodzicami nieformalnie lub podczas wywiadówek. 
Wywiadówki służą do monitorowania i oceny postępów osiągniętych przez dzieci. W przypadku 
stwierdzenia, że uczeń ma SEND rodzice zostaną formalnie o tym powiadomieni, a decyzja 
zostanie dodana do rejestru SEND. Celem formalnej identyfikacji ucznia z SEND jest pomoc w 
zapewnieniu skutecznej opieki, a więc usunięcie barier w nauce. 
 
Udzielane wsparcie składa się z procesu w czterech częściach: 
• Ocena 
• Planowanie 
• Wykonanie 
• Recenzja 
 
Jest to ciągły cykl umożliwiający usprawnianie świadczenia i poprawiane zrozumienia potrzeb 
ucznia. Cykl ten umożliwia identyfikację tych działań, które są najbardziej skuteczne we wspieraniu 
ucznia, aby osiągnąć duże postępy i wyniki. 
 
Ocena 
Zawiera dokładna analizę potrzeb ucznia za pomocą oceny nauczyciela i doświadczenia w pracy z 
danym uczniem, szczegóły poprzednich postępów i osiągnięć, porównanie z rówieśnikami i danymi 
krajowymi, jak również poglądów i doświadczeń rodziców. Poglądy ucznia oraz w stosownych 
przypadkach, konsultacje z zewnętrznymi agencjami/specjalistami będą również brane pod uwagę. 
Wszelkie wątpliwości zostaną odnotowane i porównane z danymi informacyjnymi i ocenami 
szkolnymi. Analiza ta będzie wymagać regularnej rewizji w celu zapewnienia wsparcia i interwencji 
dopasowanych do potrzeb, oraz że bariery nauki są jasno określone i stale pokonane i że 
interwencje używane rozwijają się i ewoluują w miarę potrzeb. Jeśli personel zewnętrzny jest już 
zaangażowany ich praca pomoże sformułować  ocenę potrzeb. W przypadku, gdy nie są oni 
zaangażowani mogą być konsultowani, jeśli jest to a stosowne, po dyskusji i porozumieniu z 
rodzicami. 
 
Planowanie 
Planowanie będzie obejmować konsultacje między nauczycielem, SENDCO a rodzicem, żeby 
uzgodnić interwencje i wsparcie, które są wymagane; oczekiwany wpływ na rozwój i postęp, lub 
zachowanie, i wyraźny termin recenzji. Zaangażowanie rodziców może być pożądane, w 
stosownych przypadkach, w celu wzmocnienia lub przyczynienia się do postępu w domu. 
Wszystkie osoby pracujące z uczniem, w tym personel wsparcia zostaną poinformowani o ich 
indywidualnych potrzebach, wsparciu, które jest przewidziane, szczególnych strategiach nauczania 
/ podejścia, które są wdrożone i wyników, które są oczekiwane. 
 
Wykonanie 
Nauczyciel pozostaje odpowiedzialny za codzienna pracę z dzieckiem. Ponosi on 
odpowiedzialność, nawet jeśli interwencje mogą obejmować grupę lub nauczanie jeden-do-
jednego z dala od głównego wychowawcy klasy. Bedzie on ściśle współpracować z pomocnikami 
nauczycieli oraz planował i oceniał wpływ wsparcia i interwencji oraz powiązania z nauczaniem w 
klasie. Pomoc z dalsza ocena mocnych i słabych stron ucznia, rozwiązywanie problemów i 
doradztwo wdrożenia skutecznego planu wsparcia zostaną dostarczone przez Koordynatora 
SEND. 
 
Recenzja 
Recenzje postępów dziecka będą regularnie wykonane. Proces recenzji oceni wpływ i jakość 
wsparcia i interwencji. Będzie on również uwzględniać poglądy ucznia oraz w razie potrzeby ich 
rodziców. Nauczyciel, w połączeniu z SENDCO zrewiduje wsparcie i wyniki w oparciu o postęp i 
rozwój ucznia dla dokonania wszelkich niezbędnych zmian w przyszłości, w porozumieniu z 
rodzicami i uczniem. 
 
 



Identyfikacja, ocena i recenzja 
Ocenianie uczniów jest procesem ciągłym, stanowi istotną część nauczania i ma na celu 
podnoszenie osiągnięć. Obserwacja ucznia dostarcza ważnych informacji do recenzji i spotkań 
międzywydziałowych i jest również wykorzystywana do zbierania dowodów na skierowanie do 
zewnętrznych agencji / organizacji wsparcia. 
 
Włączenie uczniów z SEND 
Dyrektor szkoły i Koordynator SEND nadzorują politykę włączenia szkoły  i są odpowiedzialni za 
zapewnienie jej skutecznego wdrażania w całej szkole. Program nauczania jest poddawany 
regularnym przeglądom w celu zapewnienia, że promuje włączenie wszystkich uczniów. Obejmuje 
on tez naukę poza szkołą. Szkoła zasięgnie porady, w razie potrzeby, dla poszczególnych 
uczniów, z zewnętrznych agencji/organizacji wsparcia poprzez władze lokalne. 
 
Skierowanie na plan opieki i edukacji (EHCPlan) 
Jeśli potrzeby dziecka są bardzo złożone i / lub ciężkie, możemy zwrócić się do samorządu 
lokalnego o przeprowadzenie oceny edukacji, zdrowia i pielęgnacji: jest to bardzo szczegółowa 
ocena potrzeb każdego dziecka, w przypadku gdzie złożoność potrzeb dziecka jest taka, że 
wsparcie zewnętrznych agencji w planowaniu jest wymagane. Rodzice / opiekunowie mają również 
prawo zwrócić się do władz lokalnych o przeprowadzenie tej oceny, chociaż najlepiej jeśli zrobi to 
szkoła. Decyzja, aby skierowanie do EHCPlan zostanie podjęta na podstawie rewizji postępu. 
Wniosek o plan opieki i edukacji będzie łączyć informacje z różnych źródeł, rodzice lub 
opiekunowie, szkoła oraz szereg specjalistów będą poproszeni o dostarczenie pisemnego 
sprawozdania. 
 
Informacje będą gromadzone w odniesieniu do obecnej, akcji, które zostały podjęte, i wstępnych 
wyników. Decyzja zostanie podjęta przez grupę ludzi edukacji, zdrowia i opieki społecznej o tym, 
czy dziecko kwalifikuje się do planu EHC. 
 
Pod koniec etapu oceny, miejscowe władze rozważą raporty, które pomogą podjąć decyzję, czy 
wydać plan opieki i edukacji. Spotkanie dotyczące EHC nie zawsze doprowadzi do planu EHC. 
Informacje zebrane podczas spotkania EHC może wskazać, w jaki sposób nasza szkoła może 
zaspokoić potrzeby dziecka bez planu EHC. 
Po złożeniu wniosku o wydanie EHC lub gdy dziecko w inny sposób zwróci ich uwagę, lokalne 
władze muszą ustalić, czy spotkanie EHC jest konieczne. Władze lokalne muszą podjąć decyzję i 
ja przekazać do rodziców dziecka lub do młodego człowieka w ciągu sześciu tygodni od dnia 
otrzymania wniosku. 
Rodzice mają prawo do odwołania się do treści planu EHC. Mogą również odwołać się od szkoły 
nazwanej w planie, jeżeli różni się od preferowanej. Gdy plan EHC został zakończony i 
uzgodniony, zostanie przechowany w aktach ucznia i przynajmniej raz w roku zrewidowany przez 
pracowników, rodziców i ucznia. Roczna ocena umożliwia ocenę przydatności dla ucznia i, w 
stosownych przypadkach, zmiany zostaną wprowadzone, na przykład, zmniejszenie lub 
zwiększenie poziomów wsparcia. Muszą one zostać poddane przeglądowi przez władze lokalne 
minimum raz na 12 miesięcy. 
 
Spotkanie EHC jest właściwe tylko dla niewielkiej liczby dzieci. Miss Williams może doradzić w  tej 
sprawie. 
 
Dalsze informacje na temat planów EHC można znaleźć na stronie oferty lokalnej SEND: 
http://wss.durhamlea.org.uk/localoffer lub kontaktując się z: 
 
The County Durham SEND Team obu: 0191 5875841 lub 03000 267 007 
 
 
 
 



Dostęp do programu nauczania 
Wszyscy uczniowie realizują program nauczania na poziomie i w tempie, które jest odpowiednie 
dla ich umiejętności. Nasze filozofia SEND umieszcza dzieci w centrum zindywidualizowanego 
nauczania i nasz program nauczania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczniów. 
 
Czasami, kiedy się to uważa za stosowne, modyfikacje programu mogą być realizowane. 
 
Aby z powodzeniem dopasować zdolności uczniów do programu nauczania nasza szkoła 
zobowiązana jest mieć: 
 
• Szeroki wybór stylów nauczania i uczenia się. 
• Zróżnicowane materiały do nauki. 
• dostęp do ICT i Technologii. 
• wsparcie dodatkowe w klasie 
• wsparcie dodatkowe poza klasa 
• Elastyczne grupowanie - w tym praca w małych grupach. 
• Innowacyjny program nauczania. 
• Odpowiednie stosowanie nagród i kar. 
• Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. 
• Procedury oceny, które podkreślają atuty i osiągnięcia uczniów. 
• Zastosowanie podczas testów krajowych w Key Stage 2 uzgodnień dotyczących dostępu jak 
właściwe. 
 
 
Jak konsultujemy się z naszymi uczniami SEND w St Joseph 
Zapewnienie, że wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej St Joseph otrzymują 
opiekę i nauczanie, które maksymalizuje ich radość i osiągnięcia jest naszym priorytetem. Dzieci 
SEND uczęszczające do naszej szkoły są w wieku 4-11 lat, wiec konsultacja z nimi musi być 
dostosowana do wieku. 
 
Stosujemy następujące strategie: 
• Regularne spotkania i rozmowy z rodzicami o tym, co zaplanowaliśmy dla ich dziecka. 
 
• Prowadzenie bliskich obserwacji w czasie szkoły, aby określić rodzaje działań i doświadczeń, 
które najbardziej angażują każde dziecko, żeby mogły być rozbudowywane i używane do 
przyszłego planowania. 
 
• Zaangażowanie dzieci SEND w planowaniu działań i zachęcanie ich do dzielenia się poglądami 
na nauczanie 
 
• Rozszerzenie zasobów, które preferują. 
 
• Przede wszystkim upewnianie się, że dzieci z SEND są zadowolone, zmotywowane i osiągają 
oczekiwany poziom postęp w całym swoim czasie w szkole. 
 
Współpraca z rodzicami 
W naszej szkole cenimy współpracę z rodzicami. Rodzice są konsultowani i na bieżąco 
informowani o prowizji dla dziecka. Wszyscy rodzice są zapraszani do pomocy w szkole i są 
zapraszani do udziału w zajęciach szkolnych. Rodzice są zachęcani do dzielenia się jakimikolwiek 
wątpliwościami z pracownikami i zawsze mogą umówić się na spotkanie z nauczycielem. 
Spotkanie z Miss Williams, po umówieniu, jest również możliwe w celu omówienia wszelkich 
wątpliwości.  
 
 
 



Zmiana szkoły 
W szkole podstawowej świętego Józefa uznajemy, jak ważne jest pomyślne przejście do innej 
szkoły dla uczniów o specjalnych potrzebach. Współpracujemy z lokalnymi szkołami średnimi, aby 
zapewnić łatwiejsze przejście dla tych, którzy według nas z tego skorzystają najwięcej.  
 
Okres przystosowania zależy od indywidualnych potrzeb ucznia. Jeśli będzie to wskazane koledzy 
ze szkół średnich będą uczestniczyć w corocznych spotkaniach rewizyjnych, żeby spotkać 
nauczyciela, rodziców i co najważniejsze ucznia. Strategia ta jest szczególnie przydatna w 
łagodzeniu obaw lub wątpliwości rodziców i uczniów. Jesteśmy szczególnie chętni do 
zaangażowania rodziców / opiekunów w okresie przejściowym do szkoły średniej. 
 
Po przydzieleniu szkoły średniej dla dziecka, rodzice są w pełni zaangażowani i konsultowani na 
wszystkich etapach procesu przystosowania. 
 
Przejście z każdej grupy wiekowej w szkole: dzieci spotykają się z nowym nauczycielem i są 
zaznajomieni z nowym środowiskiem nauczania i organizacji. 
 
Nowi uczniowie w zerówce (EYFS)  maja następujące możliwości: 
 
• Wstępne zebranie rodziców. 
• Pracownicy EYFS odwiedzają dzieci w przedszkolu. 
• wizyty dzieci w klasie EYFS w semestrze letnim. 
• Zorganizowany początek roku w St. Joseph. 
 
Agencje i Partnerstwa: 
Szkoła posiada silne relacje i powiązania z zewnętrznymi agencjami/organizacjami, aby w pełni 
wspierać uczniów SEND i wspomóc integrację w szkole. Dzielenie się wiedzą i informacjami jest 
kluczem do skutecznego i udanego rozwoju dzieci SEND w naszej szkole. Każda z agencji może 
zgłosić obawy o ucznia. Ten zostaną podane do wiadomości koordynatora SEND, który będzie 
informować rodziców dziecka. 
 
Szkoła Podstawowa Świętego Józefa ściśle współpracuje z wieloma specjalistami, aby zapewnić 
najwyższy poziom wsparcia dla uczniów z SEND. 
 
Obejmują one: 

 Local Authority Special Educational Needs Inclusion Team 

 Durham Educational Psychology Service (psycholog) 

 Newton Aycliffe One Point Hub 

 Health Agencies, particularly School Nurse Service (higienistka szkolna) 

 Central Durham Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS) 

 Speech and Language Therapists (logopedzi) 

 School Parent Support Advisor  (doradca rodzicow) 

 Looked After Children Team 

 Medical Practitioners 

 
Poufność i udostępnianie informacji 
Szkoła, wszyscy pracownicy w szkole, zapewnia, że wszystkie dane na temat uczniów są 
przetwarzane zgodnie z wymogami prawa oraz wszelkich wytycznych krajowych i lokalnych. Każdy 
pracownik, który ma dostęp do poufnych informacji na temat dziecka lub rodziny dziecka musi 



podjąć wszelkie stosowne kroki, aby zapewnić, że takie informacje są ujawniane wyłącznie do tych 
osób, które potrzebują je znać. 
Niezależnie od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli pracownik ma powody sądzić, że dziecko 
może cierpieć krzywdę, lub być narażone na ryzyko wystąpienia szkody, ich obowiązkiem jest 
przekazać te informacje niezwłocznie do wyznaczonego pracownika ochrony dzieci. 
Informacje poufne są przechowywane przez wychowawcę lub SENDCO w bezpiecznym miejscu. 
 
Pochwały i Skargi 
Kształcenie wszystkich uczniów, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej St Joseph jest dla nas 
bardzo ważne i - jako  ze szkoła jest częścią społeczności - działanie osób, które w niej pracują, 
będą i powinny być otwarte na komentarze, komplementy, pytania i, czasem, krytykę. 
 
Komplementy i propozycje poprawy są zawsze uważnie rozpatrywane i mogą być przekazywane 
bezpośrednio do pracowników i SENDCO lub formalnie rejestrowane za pośrednictwem ankiet 
szkolnych dla rodziców lub w formie listu do dyrektora szkoły. Uwagi te mogą zostać opublikowane 
na stronie internetowej szkoły. 
 
Wszelkie skargi i zażalenia będą rozpatrywane tak szybko i sprawnie, jak to możliwe. Są one albo 
rozwiązywane w sposób nieformalny, często w wyniku dyskusji, lub staja się formalnymi skargami. 
Okres rozpatrzenia będzie się różnić w zależności od wagi i złożoności skargi i jej pilności. 
 
Więcej informacji można znaleźć w polityce skarg szkolnych, której kopie można otrzymać w 
biurze. 
 
Miss R T Williams 
Deputy Head Teacher  /  SENDCO 
June, 2015 

 


