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Предговор
От Държавния секретар на образованието и уменията,
почитаемата Естел Морис, член на парламента
Образователната политика на правителството е насочена към
подпомагане на всички деца да реализират потенциала си. Ние
сме отдадени на разработването на образователна услуга, която
предоставя равни
възможности и високи постижения за всички деца.
Този нов Кодекс на добри практики за специални образователни
потребности играе важна роля за постигане на това. Той насърчава
подходи за задоволяване специалните образователни потребности на
децата и поставя правата на децата със специални образователни
потребности в центъра на процеса, което им позволява да бъдат
изслушани и да вземат участие в решения относно тяхното образование.
Фокусът е върху превантивната работа, за да се гарантира, че специалните образователни потребности
на децата се идентифицират колкото е възможно по-бързо и че се предприемат ранни действия, за да се
отговори на тези потребности. Кодексът на добри практики установява рамка за ефективна училищна
подкрепа, свързана с по-малко документация за попълване от учителите и акцент върху мониторинг на
напредъка на децата със специални образователни потребности по определени цели. Той обхваща
разпоредбите за специални образователни потребности на Закона за специалните образователни
потребности и уврежданията от 2001 г. и предоставя рамка за разработване на силни партньорства
между родители, училища, местни образователни органи, здравни и социални служби и доброволни
организации, които са от решаващо значение за успеха в премахване на пречките за участие и обучение.
Аз съм убедена, че този Кодекс на добри практики ще надгради успеха на своя предшественик и ще
ни помогне да повишим постиженията на всички деца.

Естел Морис
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Увод
Въведение
1

Кодексът на добри практики за специални образователни потребности дава практически съвети на
местните образователни органи, субсидираните училища, средите за обучение в рана възраст и
други за извършване на законовите им задължения за идентифициране, оценка и осигуряване на
специално внимание към образованието на деца със специални образователни потребности.

2

Законът за образованието от 1993 г. наложи задължение за Държавния секретар да издаде Кодекс на
добри практики и власт да го преработва от време на време. Първият Кодекс на добри практики влезе в
сила през 1994 г. Оттогава правата и задълженията, съдържащи се в Закона от 1993 г. са консолидирани
в Част IV на Закона за образованието от 1996 г.. Този Кодекс на добри практики замества Кодексът от
1994 г. в Англия. Следва консултация през януари 1999 г. относно предложения за промени на Кодекса на
добрите практики и последващи консултации между юли и октомври 2000 г. с местните образователни
органи, училища, доброволчески организации свързани със специалните образователни потребности,
здравни и социални служби и други по проект на ревизиран Кодекс. Проектът беше преразгледан тогава
съобразно коментари от всички заинтересовани страни и впоследствие представен пред и одобрен от
парламента.

3

Този кодекс, като своя предшественик, ще помогне на училища и местни образователни органи да
получат най-доброто от значителните ресурси, които инвестират в подпомагане на деца със
специални образователни потребности. Той запазва голяма част от препоръките от оригиналния
Кодекс. Но той отчита опита на училища и местни образователни органи от използване на
оригиналния кодекс и развитието в образованието от 1994 г. насам. Включва нови права и
задълженията, въведени от Закона за специалните образователни потребности и уврежданията от
2001 г. и разпоредбите.

4

Този увод обяснява статута на този Кодекс на добри практики, подчертава свързани разработки и
обобщава основните разлики с Кодекса от 1994 г.. Официално, не е част от самия Кодекс.

Статут на Кодекса на добри практики за специални образователни потрености
5

Този Кодекс на добри практики е в сила от 1 януари 2002 г. От тази дата местни образователни органи,
училища, среди за обучение в ранна възраст и тези, които ги подпомагат, включително здравни и
социални служби, трябва да се придържат към него. Не трябва да го игнорират. Това означава, че когато
среди, училища и местни образователни органи решават как да упражняват своите функции, свързани с
деца със специални образователни потребности и когато здравни и социални служби предоставят помощ
на среди, училища и местни образователни органи в това, тези органи трябва да зачитат Кодекса. Тези
органи трябва да изпълняват своите законови задължения към деца със специални образователни
потребности, но зависи от тях да решат как да го направят, ръководени от този Кодекс на добри практики.
Кодексът е създаден да им помага да взимат ефективни решения, но не им казва и не може да им каже
какво да правят във всеки отделен случай. Задължението да се спазва този Кодекс ще продължи, докато
той съществува.

Изпълнение
6

Нови законови задължения за местните образователни органи, училищата и средите за обучение в
ранна възраст въведени със Закона за специални образователни потребности и увреждания от 2001
г. и ревизирани разпоредби влизат в сила на 1 януари 2002 г. Основни законови задължения са
перифразирани в правоъгълни кутийки в целия текст. Разпоредбите определят преходни клаузи
относно оценки,
становища и преразглеждания започнали при старата система. По време на преходния период, когато
училищата и местните образователни органи трябва да взимат предвид този Кодекс, ще трябва да го
правят като имат предвид преходните разпоредби. Би било нереалистично да очакваме от тях да
разполагат
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на 1 януари с процедури относно всеки аспект на разпоредбите, описани в този Кодекс. Те обаче трябва
да имат предвид този Кодекс от тази дата и след това.

Промени от първоначалния Кодекс на добри практики за специални образователни потребности
7

Този Кодекс има предвид разпоредбите за специалните образователни потребности на Закона за
специални образователни потребности и увреждания от 2001 г.:
●

по-силно право за децата със СОП да учат в обикновено училище

●

нови задължения за местните образователни органи да организират за родители на деца със СОП
да бъдат предоставени услуги, които предлагат съвети, информация и средства за разрешаване
на спорове

●

ново задължение за училищата и съответните доставчици на предучилищно образование да казват
на родителите, когато предоставят специално внимание към образованието на детето им

●

ново право за училищата и съответните доставчици на предучилищно образование да изискват
задължителна оценка на детето

Съдържа отделни глави за специалното внимание към образованието в ранните години, основния
и средния етап и нови глави относно:

8

●

работа в партньорство с родителите

●

участие на ученика

●

работа в партньорство с други агенции

Кодексът препоръчва, че за да отговаря специалното внимание към образованието на
потребностите на децата, училищата и местните образователни органи трябва да приемат
постепенен подход чрез програмите School Action (Училищни действия) и School Action Plus
(Училищни действия плюс) иEarly Years Action (Действия в ранна възраст) иEarly Years Action Plus
(Действия в ранна възраст плюс) в средите за обучение в ранна възраст.

Мониторинг на Кодекса на добри практики за специални образователни потребности
9

Действието на Част IV от Закона от 1996 г., включително ефектът от този Кодекс, ще бъдат наблюдавани
внимателно. Инспекторите от Службата за стандарти в образованието (Оfsted) ще наблюдават
внимателно политиките и практиките за специални образователни потребности в училищата. Чрез
тяхното проучване и доклади относно образователната система те ще наблюдават и оценяват влиянието
на този Кодекс и други мерки за училищата и местните образователни органи. Държавният секретар ще
решава в зависимост от тази оценка и всички други релевантни фактори дали и кога Кодексът трябва да
се преразгледа отново.

СОП трибуналът
10

При разглеждане на жалба от родител СОП трибуналът трябва да има предвид всяка разпоредба на
настоящия Кодекс, свързана с въпрос, възникващ по отношение на жалбата. Трибуналът не упражнява
общ контрол върху придържането на местните образователни органи към разпоредбите на Кодекса.
Неговата задача е да прецени дали местните образователни органи са достигнали правилното
решение с оглед на особеностите на всяка жалба. Въпреки това Трибуналът ще очаква местните
образователни органи, училищата и средите за обучение в ранна възраст да могат да обяснят
причината за всяко отклонение от този Кодекс, когато такова отклонение е от значение за въпросното
решение.
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Съответни разпоредби
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Следните разпоредби се отнасят до въпросите, обхванати в Кодекса:
●

Образователни разпоредби от 2001 г. (Специални образователни потребности)
(Англия) (Консолидация).

●

Разпоредби относно специалните образователни потребности от 2001 г. (Предоставяне
на информация от местните образователни органи) (Англия).

●

Образователни разпоредби от 1999 г. (Специални образователни потребности) (Информация) (Англия).

Други указания
Насоки за включване
12

Раздел 316A на Закона за образованието от 1996 г. изисква субсидираните училища и местните
образователни органи да се придържат към насоки относно законовата рамка за включване. Отделните
насоки „Приобщаващо образование – деца със специални образователни потребности“ предоставят
консултации относно практическото действие на новата рамка. Те дават примери за разумни стъпки,
които поддържат училищата и местните образователни органи могат да се заемат с това да гарантират,
че включването на дете с официално становище за специални образователни потребности в обикновено
училище не е несъвместимо с ефективното обучение на други деца.

Кодекс на добри практики за правата на деца с увреждания за училищата
13

Част 2 на Закона за специалните образователни потребности и уврежданията от 2001 г. изменя Закона
срещу дискриминация на хора с увреждания от 1995 г., за да забрани на всички училища да
дискриминират деца с увреждания в правилата си за прием в образованието и свързани с него услуги,
предоставяни от училището за неговите ученици или във връзка с изключване от училище.
Задължението на училището за разумно приспособяване не изисква предоставянето на помощни
средства и услуги или премахване и промяна на физически характеристики. Решения за предоставяне
на учебни помагала и услуги за деца със СОП ще продължат да се вземат в обсега на рамката за
специални образователни потребности.
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От септември 2002 г. от училищата ще се изисква да не се отнасят с учениците с увреждания понеблагоприятно поради причина, свързана с тяхното увреждане и да предприемат разумни стъпки, за
да гарантират, че тези ученици не са поставени в по-неблагоприятни условия в сравнение с другите,
които нямат увреждания.
Кодексът на добри практики за права на деца с увреждания за училищата, изготвен от Комисията за
правата на хора с увреждания, ще обясни тези нови антидискриминационни задължения на училищата.
От местните образователни органи и съответните училища от септември 2002 г. също ще се изисква да
планират стратегически и да постигат напредък в подобряване на достъпа за ученици с увреждания до
училищните помещения и до учебната програма и да подобрят предоставянето на писмена информация
по достъпен начин за учениците с увреждания. Министерството ще подготви отделни насоки за местните
образователни органи и училищата в Англия за практическите действия, които могат да предприемат за
подобряване на техния достъп до голям брой ученици с увреждания.
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Когато Кодексът на добри практики за права на деца с увреждания за училищата и насоките за
планираните задължения бъдат публикувани те ще вървят заедно с този Кодекс на добри практики за
специални образователни потребности и ще препращат към него при необходимост.

СОП набор от интрументи
16

Допълнителни указания, които трябва да се прочетат във връзка с този Кодекс на добри практики са
налични в „СОП набор от интрументи“. Допълнителните указания и този Кодекс препращат един към друг.

1

Съдържание
Параграфи

1

Принципи и политики
Въведение

1:1

Определение за специални образователни потребности

1:3

Определения в Закона за децата от 1989 г. и Закона срещу
дискриминация на хора с увреждания от 1995 г.

2

3

1:3

Основни принципи

1:5

Критични фактори за успех

1:6

Партньорства за стратегическо планиране

1:7

Ролята на местните образователни органи

1:10

Политическа рамка на местните образователни органи

1:13

Задълженията на управителните органи

1:16

СОП политики в среди за обучение в ранна възраст и училища

1:23

Роли и отговорности в среди за обучение в ранна възраст

1:29

Роли и отговорности в събсидирани обикновени училища

1:31

Роли и отговорности в специални училища

1:32

Приемане и включване в училище

1:33

Възможности за гъвкавост

1:39

Таблица на ролите и отговорностите

1:41

Работа в партньорство с родителите
Въведение

2:1

Определяне отговорността на родителя

2:4

Основни принципи при комуникация и работа в партньорство с родителите

2:6

Работа на училищата в партньорство с родителите

2:10

Оказване подкрепа на родителите по време на задължителната оценка

2:12

Работа на местните образователни органи в партньорство с родителите

2:13

Работа в партньорство с доброволческия сектор

2:15

Служби за родителско партньорство

2:16

Предотвратяване и разрешаване на спорове

2:22

Роли и отговорности

2:31

Участие на ученика
Въведение

3:1

Ученици и родители

3:4

Участие на учениците в училищата и други среди

3:6

Включване на учениците в оценката и вземането на решения

3:18

Ролята на местните образователни органи в участието на учениците

3:21

Предоставяне на специална подкрепа

3:25
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4

Идентификация, оценка и грижи в среди за обучение в ранна възраст
Въведение

4:1

Предоставяне на грижи в ранна възраст

4:5

Степенуван отговор

4:9

Ролята на СОП координатора

4:15

Време, необходимо за СОП координация

4:17

Индивидуални регистри

4:18

Early Years Action (Действия в ранна възраст)

4:20

Естество на намесата

4:26

Индивидуални учебни планове

4:27

Преразглеждане на индивидуалните учебни планове

4:28

Early Years Action Plus (Действия в ранна възраст плюс)

4:29

Искания за задължителна оценка

4:33

Здравни услуги за деца в ранна възраст

4:37

Задължителна оценка на деца под задължителната училищна възраст

4:39

Критерии за задължителна оценка на деца под задължителната училищна възраст
и над две годишна възраст

5

4:41

Становища за деца под задължителната училищна възраст и над две години

4:44

Задължителна оценка на деца под две години

4:47

Становища за деца под две години

4:48

Специално внимание към образованието за деца под задължителната училищна възраст

4:51

Преместване в начално училище

4:54

Идентификация, оценка и грижи в началния етап
Въведение
Предоставяне на грижи в началните училища

5:1
5:7

Ранно идентифициране

5:15

Английски като допълнителен език

5:15

Национална учебна програма

5:17

Степенуван отговор

5:20

Водене на документация

5:24

Работа с други доставчици на помощ

5:27

Включване на социални услуги

5:28

Ролята на СОП координатора в обикновените начални училища

5:30

Време, необходимо за СОП координация

5:33

Мониторинг на напредъка на децата

5:37

School action (Училищни действия)

5:43

Естество на намесата

5:49

Индивидуални учебни планове

5:50

Преразглеждане на индивидуалните учебни планове

5:53

School Action Plus (Училищни действия плюс)

5:54

Искане на училището за задължителна оценка

5:62

Преместване в училище

5:66

Работа с деца със становища за специални образователни потребности

5:67

Годишно преразглеждане

5:68
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7

Идентификация, оценка и грижи в сектора на средното образование
Въведение

6:1

Предоставяне на грижи в средните училища

6:6

Ранно идентифициране

6:10

Английски като допълнителен език

6:14

Национална учебна програма

6:17

Степенуван отговор

6:22

Водене на документация

6:26

Работа с други доставчици на помощ

6:29

Включване на социални услуги

6:30

Ролята на СОП координатора в обикновените средни училища

6:32

Време, необходимо за СОП координация

6:36

Мониторинг на напредъка на ученика

6:41

School Action (Училищни действия)

6:50

Естество на намесата

6:57

Индивидуални учебни планове

6:58

Преразглеждане на индивидуалните учебни планове

6:61

School Action Plus (Училищни действия плюс)

6:62

Искане на училището за задължителна оценка

6:70

Работа с деца със становища за специални образователни потребности

6:74

Годишно преразглеждане на становище за специални образователни потребности

6:75

Задължителна оценка на специални образователни потребности
Въведение

7:1

Маршрути за препращане

7:7

Искане от училището или средата на детето
Доказателства, които трябва да бъдат предоставени от училището или средата за
обучение в ранна възраст

7:9

Препращане от друга агенция
Обърнете внимание, че местният образователен орган решава дали да направи
задължителна
оценка

7:13
7:15

7:16

Уведомяване други агенции за предложение за оценка

7:19

Искане от родител

7:21

Деца, които може да се нуждаят от незабавно препращане за задължителна оценка

7:30

Вземане на решение дали е необходима задължителна оценка

7:33

Доказателства за вземане на решение дали да се направи задължителна оценка

7:35

Доказателства за постиженията

7:38

Други фактори

7:42

Специално внимание към образованието на деца

7:46

Комуникация и взаимодействие

7:55

Познание и учене

7:58

Поведение, емоционално и социално развитие

7:60

Сензорни и физически потребности

7:62

Медицински състояния

7:64

Вземане на решение, че задължителна оценка е необходима

7:68

Срокове за извършване на оценки

7:72

Извършване на оценката

7:74
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9

Искане на съвет

7:78

Мнение на детето

7:85

Следващи стъпки

7:86

Изключение за сроковете

7:91

Искане за допълнителни задължителни оценки

7:94

Становища за специални образователни потребности
Въведение

8:1

Критерии за изготвяне на становище

8:8

Обсъждане на грижите, които може да се наложи да бъдат предоставени

8:12

Решение да не се издава становище: a note in lieu (бележка вместо становището)

8:15

Оценки и спешни настанявания

8:23

Писане на становището

8:29

Речева и езикова терапия

8:49

Предложено становище

8:54

Срокове

8:57

Посочване на училище

8:58

Настанявания според местожителството

8:70

Консултации преди посочване на училището в становището

8:80

Транспортни разходи за деца със становища

8:87

Образование извън училище

8:91

Деца, обучавани за сметка на родителите

8:97

Деца, настанени от социални служби, отдели или съдилища

8:98

Родителски изявления относно предложеното становище

8:105

Окончателно становище

8:108

Водене, разкриване и прехвърляне на становище

8:111

Поддръжка на становище

8:116

Прекратяване поддръжката на становището

8:117

Изменение на съществуващо становище

8:125

Обобщение

8:134

Годишно преразглеждане
Въведение

9:1

Цел на годишното преразглеждане

9:7

Годишно преразглеждане за децата в училище

9:9

Търсене на писмен съвет

9:12

Среща за годишното преразглеждане

9:16

Деца под грижите на местния орган

9:25

Провеждане на срещата за преразглеждане

9:28

Предаване на отчета
Ролята на местния образователен орган след получаване на отчета от
преразглеждането

9:41
9:43

Годишно преразглеждане за деца със становища, чието обучение
не преминава в училище

9:45

Смяна на училище

9:48

Междинни преразглеждания

9:52

Годишно преразглеждане през деветата година

9:53
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План за преход

9:59

Включване на ученика във вземането на решения по време на прехода

9:63

Ролята на услугата Connexions (Кънекшънс)

9:64

Включване на отделите за социални услуги

9:66

Включване на здравните служби

9:68

Годишни преразглеждания през десетата година

9:69

Прехвърляне на информация

9:71

Ученици без становища, но със специални образователни потребности

9:73

Деца, подлежащи на грижи и настаняване от местен орган

9:76

Работа в партньорство с други агенции
Въведение

10:1

Принципи на междуведомствена работа за деца със СОП

10:3

Служби за помощ на местния образователен орган

10:6

Услугата „Кънекшънс“(Connexions Service)

10:14

Съвети за обучение и умения

10:18

Здравни услуги

10:19

Услуги за психичното здраве на деца и подрастващи

10:27

Социални услуги

10:29

Деца в нужда

10:32

Деца под грижи

10:37

Доброволчески сектор

10:38

Предоставяне на информация

10:40

Приложение А
Образователни разпоредби от 2001 г. (Специални образователни потребности) (Англия)
(Консолидация), Образователни разпоредби от 2001 г.(Специални образователни потребности)
(Предоставяне на информация
от местните образователни органи) (Англия)
Образователни разпоредби от 1999 г. (Специални образователни потребности) (Информация)(Англия).
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1

Принципи и политики

Въведение
1:1

Целта на Кодекса на добри практики е да даде практически насоки за изпълнение на функциите
съгласно Част IV на Закона за образованието от 1996 г. на местните образователни органи,
управителните органи на субсидираните училища и средите, които получават финансиране от
правителството, за да осигурят обучение в ранна възраст и на тези, които им помагат, включително
здравни и социални служби. Също така предоставя общи практически насоки за среди за предоставяне
на предучилищно образование на деца със специални образователни потребности. Всички тези страни
са задължени да взимат предвид този Кодекс.

1:2

Кодексът определя насоки за политиките и процедурите, насочени към това да се позволи на учениците
със специални образователни потребности (СОП) да достигнат пълния си потенциал, да бъдат включени
изцяло в техните училищни общности и да направят успешен преход към зрелостта. За по-голямата част
от децата обикновената среда, в която се намират ще посрещне всичките им специални образователни
потребности. Някои деца ще имат нужда от допълнителна помощ от СОП службите или други агенции,
външни за училището. Много малка част от децата ще имат толкова сложни СОП, които изискват
местните образователни органи да определят и осигурят специално внимание към образованието
необходимо за техните затруднения.

1:3

Тези предизвикателни цели представят на учители, специалисти и администратори, които участват една
от най-удовлетворяващите работи, които образователните служби могат да предложат.

Определение за специални образователни потребности

Децата имат специални образователни потребности, ако имат обучителни затруднения,
които изискват специално внимание към образованието да им бъде предоставено.
Децата имат обучителни затруднения , ако:
a)

имат значително по-големи затруднения при учене от повечето деца на същата
възраст или

(b) имат увреждане, което им пречи, възпрепятства ги да се възползват от образователни
средства, които обикновено се предоставят на деца на същата възраст в училищата в
района на местния образователен орган;
(c)

са под задължителната училищна възраст и попадат в определението в буква (а) или (б) погоре или ще попаднат, ако не са им е било предоставено специално внимание към
образованието.

Децата не трябва да се разглеждат като такива, които имат обучителни затруднения, само
защото езикът им е различен от езика, на който ще бъдат обучавани.
Предоставяне на специално внимание към образованиетоозначава:
(a) за деца на две или повече години, образователни грижи, които са допълнителни или се
различават по начин от тези, които обикновено се предоставят на децата на тяхната
възраст в училища, издържани от местните образователни органи, освен в специалните
училища, в областта
(b) за деца под две години, образователни грижи от всякакъв вид.
Виж Раздел 312, Закон за образованието от
1996 г.
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Определения в Закона за децата от 1989 г. и Закона срещу дискриминация на хора с увреждания от 1995 г.

Дете има увреждане, ако е сляпо, глухо, нямо, страда от психично заболяване от какъвто и
да е вид или е значително и трайно затруднено от заболяване, травма или вродена
деформация или други такива увреждания.
Раздел 17 (11), Закон за децата от 1989 г.

Човек има увреждане по смисъла на този закон, ако той има физическо или психическо
увреждане, което има значителен и дълготраен неблагоприятен ефект върху способността му
да изпълнява нормални ежедневни дейности.
Раздел 1 (1), Закон срещу дискриминация на хора с увреждания от 1995 г.

1:4

Вдно дете може да попадне в едно или в повече от определенията. Този Кодекс помага на средите за
обучение в ранна възраст, училищата и местните образователни органи да изпълняват своите
отговорности към децата със СОП. Указания, отнасящи се до Част 4 от Закона срещу дискриминация
на хора с увреждания от 1995 г. ще им помогнат да изпълняват своите отговорности към децата с
увреждания.

Основни принципи
1:5

Подробните указания в този Кодекс са формирани от тези основни принципи и трябва да се четат като се
имат предвид точно тези принципи:
●

специалните образователни потребности на децата трябва да бъдат задоволени

●

специалните образователни потребности на децата обикновено ще се задоволяват в обикновените
училища или среди1

●

мнението на детето трябва да се търси и да се взима под внимание

●

родителите2 играят жизнено важна роля в подкрепата на образованието на детето им

●

на децата със специални образователни потребности трябва да се предоставя пълен достъп
до широкообхватно, балансирано и подходящо образование, включително подходяща учебна
програма за съответния етап.

Критични фактори за успех
1:6
●

културата, практиката, управлението и разполагането с ресурсите в училището или средата3 са
предназначени да гарантират, че потребностите на всички деца са задоволени

1

Виж речника.

2

Тук, както и в Кодекса „родители“ следва да включва всички тези, които носят родителска отговорност, включително корпоративни родители и настойници.

3

Тук, както и в Кодекса „среда“ следва да включва тези среди, които получават държавно финансиране, за да осигурят предучилищно образование (без детските
градини, издържани от местните образователни органи).
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●

Местните образователни органи, училищата и средите работят заедно, за да се
гарантира, че специалните образователни потребности на всяко дете са
идентифицирани рано

●

Местните образователни органи, училищата и средите използват най-добри практики при
разработването на действия

●

отговорните за предоставяне на специално внимание към образованието вземат предвид
желанията на детето, с оглед на неговата възраст и разбиране

●

специалистите по специално образование и родителите работят в партньорство

●

специалистите по специално образование вземат предвид мненията на отделните родители по
отношение на конкретните потребности на детето им

●

намесите за всяко дете се преразглеждат редовно, за да се оцени въздействието им, напредъка и
мнението на детето, на техните учители и техните родители

●

има тясно сътрудничество между всички съответни агенции и мултидисциплинарен
подход за решаване на проблеми

●

местните образователни органи правят оценки в съответствие с предписаните срокове

●

Когато местен образователен орган определя специалните образователни потребности на дете,
становищата са ясни и подробни, направени в рамките на предписаните срокове, определят
режим за наблюдение и се преразглеждат ежегодно.

Партньорства за стратегическо планиране
1:7

Успешното задоволяване на потребностите на децата и младите хора със СОП изисква партньорство
между всички, които участват - местни образователни органи, училища, родители, ученици, здравни и
социални служби и други агенции. Партньорствата могат да работят, само когато има ясно разбиране на
съответните цели, роли и отговорности на партньорите и природата на техните отношения, което от своя
страна зависи от яснотата на информацията, добрата комуникация и прозрачните политики.

1:8

Редица възможности за формално планиране съществуват, които се отнасят за всички ученици,
включително и за тези със СОП като „План за развитие на образованието, План за организация на
училището, План за развитие и грижа за децата в ранна възраст, Плана "Connexions“ (Кънекшънс) и
Програмата за подобряване на здравето. Плановете за детски услуги и плановете за подкрепа на
поведението имат законова основа, докато някои други планове отварят пътя към ресурси посредством,
например, специални стипендии. Някои се прилагат за всички деца, други за деца със специфични
потребности.

1:9

Във всички случаи, местните образователни органи трябва да работят заедно с техните партньорски
агенции, за да удобрят местните протоколи за събиране на информация и управление, така че да
бъдат информирани за планиране на предоставяне на грижи за децата със СОП, както на
индивидуално, така и на стратегическо ниво.

Ролята на местните образователни органи
1:10

Кодексът на добри практики за училищни връзки на местните образователни органи4 дава общите насоки
за отношенията между местните образователни органи, управителни органи и директори в техните
съответни роли за постигане на високи постижения за всички деца. Този Кодекс очаква

4
Министерство на
образованието и заетостта,
февруари 2001 г.
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местните образователни органи в партньорство с училищата да поставят най-висок приоритет на
тяхното законово задължение за насърчаване на високи стандарти на образование за всички деца,
включително и за тези със СОП.
1:11

1:12

Основна функция на местните образователни органи е да създават ефективни правила за СОП като
гарантират, че:
●

потребностите на децата и младите хора със СОП са идентифицирани и оценени бързо и за тях са
осигурени подходящи грижи

●

висококачествена подкрепа се предоставя за училища и среди за обучение в ранна възраст –
включително, чрез службата по образователна психология и други помощни служби и мерки за
обмен на добри практики в осигуряването на грижи за децата и младите хора със СОП

●

децата и младите хора със СОП могат да се възползват от координирани грижи, чрез създаване
на близки партньорства с родители, училища, здравни и социални служби и доброволческия
сектор

●

стратегическо планиране за СОП се извършва след консултации с училища и други, които
разработват системи за мониторинг и отчетност за СОП

●

разпоредбите на местните образователни органи за предоставяне на СОП се преразглеждат
съгласно изискванията на раздел 315 от Закона за образованието от 1996 г..

Като част от тяхната роля да гарантират, че подходящи грижи са предоставени за съответните
потребности, местните образователни органи трябва да работят с училищата, за да оценят
ефективността от финансирането на тяхното училище по отношение на подкрепата и
повишаването на постиженията на децата със СОП.

Политическа рамка на местните образователни органи
1:13

1:14

Разпоредбите относно специалните образователни потребности от 2001 г. (Предоставяне на
информация от местните образователни органи) (Англия), посочени в Приложение А, изискват
местните образователни органи да публикуват своите политики относно СОП и информация за това как
органът:
●

насърчава високи стандарти на образование за деца със СОП

●

насърчава децата със СОП да участват пълноценно в тяхната общност и училище и да вземат
участие в решения относно тяхното образование

●

насърчава училищата в неговата област да споделят своите практики в осигуряването на
грижи за деца със СОП

●

работи с други задължителни и доброволни организации, за да предостави подкрепа на деца
със СОП.

Местните образователни органи трябва също така да публикуват своите общи условия,
включително всички планове, които определят целите, задачите и сроковете, обхващащи местни
разпоредби за:
●

идентифициране на деца със СОП

●

мониторинг на приемането на деца със СОП (независимо дали тези деца имат становище) в
субсидирани училища в техния район

●

организиране на оценката на становища на децата със СОП, включително местни протоколи за това

●

осигуряване на подкрепа на училищата по отношение на предоставяне на грижи за деца със СОП
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1:15

●

одит, планиране, наблюдение и преглед на грижите предоставяни на деца със СОП (като цяло и по
отношение на отделните ученици)

●

подпомагане на учениците със СОП чрез програмитеSchool Action (Училищни действия) и School
Action Plus (Училищни действия плюс)

●

осигуряване на обучение, консултации и подкрепа за персонала, работещ със СОП

●

редовно преглеждане и актуализиране на политиката и плановете за развитие

●

обясняване на елемента за предоставяне на грижи за деца със СОП (но без становища), който
местния образователен орган обикновено очаква да бъде изпълнен от субсидираните училища, от
собствения им бюджет и елемента за предоставяне на такива грижи, който органът очаква да бъде
изпълнен от фондове, които той държи централно.

За да изпълнят ролята си ефективно, планирането на местните образователни органи следва да
осигури включването на деца със СОП в обикновените училища. Те трябва да наблюдават и
преразглеждат ролята и качеството на централните услуги за СОП подкрепа и услугите за родителско
партньорство, да отчитат сегашния и прогнозния брой ученици, да наблюдават идентифицираните
видове потребности и къде се настаняват децата и трябва да развиват своите СОП политики, като се
консултират с училищата и другите си партньори и да ги преразглеждат.

Задълженията на управителните органи5
1:16

Всички управителни органи на субсидираните училищата имат важни законови задължения към
учениците със специални образователни потребности. Управителните органи следва, заедно с
директора, да решат общата политика и подход на училището към задоволяване специалните
образователни потребности на учениците с и без становища. Те трябва да определят подходящ
персонал и финансиране и да наблюдават работата на училището.

1:17

Управителите на субсидираните училища и местните образователни органи, по отношение на
субсидираните детски градини, са длъжни съгласно раздел 317 на Закона за образованието от 1996 г. да
направят всичко възможно да гарантират, че необходимите грижи за ученици със СОП се предоставят.
Законът за училищните стандарти и рамки от 1998 г. изисква управителите да ръководят така училището,
че да насърчават високи стандарти. Тези високи стандарти се отнасят до всички ученици в училище,
включително до тези със СОП.

1:18

Чрез рамката за управление на работата, управителите трябва да гарантират, че целите за директора
са определени. Те трябва да включват цели за лидерство, управление, ученически постижения и
напредък и ще се отнасят и до приоритети в плана за развитие на училището. Всички тези цели
трябва да включват СОП.

1:19

Всяко училище трябва да има „отговорно лице“, което се уверява, че всички, които има вероятност да
преподават на ученик със становище за специални образователни потребности са уведомени за
становището. Лицето обикновено е директор, но може да бъде председател на управителния орган или
управител, назначен от управителния орган да поеме тази отговорност.

1:20

Повечето управителни органи назначават управител или подкомисия да упражняват специфичен надзор
върху разпоредбите на отучилището и върху предоставяните грижи свързани със специални
образователни потребности. Компетенцията на СОП управителите не е задължително да включва ролята
на „отговорно лице.“

5
Тези задължения се прилагат към всички субсидирани училища, включително и тези с предучилищни
класове.
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1:21

Управителният орган на субсидираните училища трябва да:
●

направи всичко възможно да гарантира, че необходимите грижи за всеки ученик, който
има специални образователни потребности се предоставят

●

да гарантират, че когато „отговорно лице“- директор или съответен управител – е бил
предупреден от местните образователни органи, че ученик има специални
образователни потребности, тези потребности са известни на всички, които има
вероятност да преподават на този ученик.

●

да гарантира, че учителите в училището са наясно с важността от идентифициране и
предоставяне на грижи за тези ученици със специални образователни потребности

●

да се консултира с местния образователен орган и управителните органи на други училища,
когато е необходимо или желателно за интереса на координирано предоставяне на
специално образование в областта като цяло

●

да гарантира, че ученик със специални образователни потребности се включва в дейностите
на училището съвместно с учениците, които нямат специални образователни потребности
(доколкото това е разумно практически и е съвместимо с детето, получаващо специално
внимание към образовнието, от което се нуждае), ефективното образование на учениците, с
които той/тя учи и ефективното използване на ресурси

●

да докладва на родителите за изпълнението на политиката на училището за учениците
със специални образователни потребности

Виж Раздел 317, Закон за образованието от 1996 г.
●

да имат предвид този Кодекс на добри практики, при изпълнението на задълженията си
към всички ученици със специални образователни потребности

Виж Раздел 313, Закон за образованието от 1996 г.
●

да гарантира, че родителите са уведомени за решение на училището да предоставя
специално внимание към образованието на тяхното дете.

Виж Раздел 317А, Закон за образованието от 1996 г.
(местните образователни органи имат тези задължения, когато е уместно, по отношение на субсидираните детски градини)

1:22

Управителите играят важна роля относно извършването на самостоятелен преглед вътре в училището и
следва да създават механизми, които да гарантират, че те са напълно информирани за училището,
включително за системите за вътрешен мониторинг и оценка на резултатите. По отношение на СОП,
управителният орган трябва да се увери, че:
●

те са напълно ангажирани с разработването и мониторинга на СОП политиката на училището

●

всички управители, особено всички СОП управители, имат актуални знания и са наясно за
предоставяните специални образователни грижи от училището, включително как се разпределя
финансирането, оборудването и човешките ресурси
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●

предоставянето на специални образователни грижи е неразделна част от плана за развитие на
училището

●

качеството на предоставянето на специални образователни грижи се наблюдава непрекъснато

СОП политики в среди за обучение в ранна възраст и училища
1:23

1:24

Тези образователни среди и училища трябва да имат написана СОП политика:
●

среди, които получават държавно финансиране за обучение в ранна възраст6

●

субсидирани детски градини

●

видовете субсидирани обикновени училища

●

видовете субсидирани специални училища

●

градски академии

●

градски технологични колежи

●

градски колежи за технология на изкуствата.

СОП политиката трябва да съдържа информацията, както е посочено в Образователните разпоредби
от 1999 г. (Специални образователни потребности) (Информация) (Англия) в Приложение А или в
случай на среди за обучение в ранна възраст и градски академии, както е посочено в условията за
субсидии.

1:25
Местните образователни органи са отговорни за това да се гарантира, че институциите за осигуряване на
образование за деца, кито не могат да посещават обикновено или специално училище, защото са изключени,
болни или поради друга причина, (Pupil Referral Units) имат подходящи СОП политики.
1:26

Като част от техните законови задължения, управителните органи на всички субсидирани обикновени
училища трябва да публикуват информация и отчет за политиката за специални образователни
потребности на училището. Тази информация трябва да бъде свободно достъпна за родителите. Докато
управителният съвет и директорът ще поемат цялостната отговорност за СОП политиката на училището,
училището като цяло трябва да участва в нейното развитие. Управителните органи на субсидираните
специални училища трябва също да публикуват информация и отчет за техните училищни политики.
Училищата също така могат да поискат да се консултират с местните образователни органи и съседните
училища при преглеждане и преразглеждане на своята политика, в интереса на координирано
предоставяне на специални образователни грижи в района като цяло.

1:27

Както е с всички политики, СОП политиката следва да бъде обект на редовен мониторинг, оценка и
преразглеждане. Следователно управителните органи трябва поне веднъж в годината да обсъждат и
отчитат ефективността на работата на училището по отношение на децата със специални образователни
потребности. При изготвянето на годишния си отчет те могат да пожелаят да се консултират със службите
за поддръжка, използвани от училището, други училища и родители. Като се има предвид оценката и
отговорът от консултацията, училището трябва да прецени дали политиката се нуждае от изменение.

1:28

Разпоредби направени съгласно Раздел 42 от Закона за училищните стандарти и рамки от 1998 г.
изискват годишният отчет на управителния съвет да включва информация за прилагането на
политиката на управителния орган относно учениците със специални образователни потребности и
всякакви промени в политиката през изминалата година.

6

Доставчиците, или по-точно акредитирани детегледачи, които са част от одобрената мрежа, могат да работят заедно, за да развиват своята СОП политика.
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Роли и отговорности в среди за обучение в ранна възраст
1:29

Предоставянето на грижи за деца със специални образователни потребности е задължение за
7
всички в средата. Освен директорът или мениджърът и СОП координаторът и всички други членове
на персонала имат важни отговорности. На практика разделянето на ежедневните отговорности е
въпрос на индивидуално определяне.

1:30

Каквито и разпоредби да са направени за задоволяване на потребностите на децата със СОП в
конкретна среда, общото задължение да се идентифицират и да се предоставят грижи за децата със
СОП остава на местния образователен орган.

Роли и отговорности в субсидирани обикновени училища8
1:31

Предоставянето на грижи за ученици със специални образователни потребности е задължение за
9
училището като цяло. Освен управителният съвет, директорът на училището, СОП координаторът
или СОП екипът и всички други членове на персонала имат важни отговорности. На практика
разпределението на ежедневните отговорности се решава от отделните училища, като се имат предвид
обстоятелствата, размера, приоритетите и характера на училището.

Роли и отговорности в специалните училища
1:32

Предоставянето на грижи за учениците е задължение на училището като цяло. Освен управителният
съвет, директорът на училището и всички други членове на персонала имат важни ежедневни
отговорности. Каквито и разпоредби да са направени за задоволяване на потребностите на децата със
СОП в конкретно специално училище, законовите задължения остават за управителния орган, а не за
работещите в училището.

Приемане и включване в училище
1:33

Всички училища трябва да приемат учениците с вече идентифицирани специални образователни
потребности, както и да идентифицират и осигуряват грижи на ученици, които не са били идентифицирани
преди като такива със СОП. Органите, които отговарят за приема не могат да откажат да приемат дете,
защото мятат, че не са способни да се погрижат за неговите специални образователни потребности.
Учениците със специални образователни потребности без становища трябва да бъдат третирани като
всички други кандидати за прием. Органите, които отговарят за приема трябва да разгледат молбите от
родители на деца, които имат специални образователни потребности, но нямат становища на базата на
публикуваните критерии за прием от училището. Такива деца трябва да се разглеждат като част от
процедурите за нормален прием. Органите, които отговарят за приема не могат да отказват да приемат
деца на основание, че те нямат становище за специални образователни потребности или заради това, че
в момента се оценяват.

7

В случай на акредитирани детегледачи, които са част от одобрената мрежа, ролята на СОП координатора може да се подели между отделните
детегледачи и координаторa на мрежата.

8

Субсидираните обикновени училища включват субсидирани детски градини, където местният образователен орган има крайната отговорност за изпълнение на
същите функции, предприети от управителния орган в субсидираните начални или средни училища.

9

Виж речника.
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1:34

Местните образователни органи и училищните управителни органи, когато те са органите, които отговарят
за приема, са длъжни да се съобразяват със задължителното ограничение за размер на класа от 30
10
ученици. Клас с 5, 6 или 7 годишни в субсидирано училище не може да съдържа повече от 30 ученици с
един квалифициран учител освен при определени ограничени обстоятелства. Те включват:
●

учениците да посещават основните уроци и да са регистрирани в специално училище, което
обикновено се помещава в оборудвано СОП звено в обикновено училище

●

учениците със становище за СОП, приети извън нормалния кръг на прием в предучилищен клас в
обикновено училище, посочвайки това училище, може да се броят като изключение за прием до края
на учебната година.

1:35

Има ясно изразено очакване в Закона за образованието от 1996 г. учениците със становища за специални
образователни потребности да бъдат включени в обикновените училища. На родителите, които желаят
детето им със становище да учи в обикновено училище може да бъде отказано само в малка част от
случаите, когато включването на детето би било несъвместимо с ефективното обучение на другите деца.

1:36

Ако детето има становище за специални образователни потребности, които местният образователен
орган обслужва, то той е отговорен за организирането на специални образователни грижи и при
финализиране на становището за решението доколко училището е подходящо. Когато името на
субсидирано училище е посочено в становището за специални образователни потребности,
управителният орган на училището трябва да приеме детето в училището. Допълнителни подробности
относно съображенията, които се прилагат когато местните образователни органи посочат име на
училище в становището на детето са дадени в Глава 8.

Възможности за гъвкавост
1:37

Кодексът съветва приемането на редица стратегии, които признават сложността на
потребностите, различните отговорности за оценка и отговаряне на тези потребности,
както и свързания диапазон от различни грижи, които най-добре ще отразяват и насърчават взаимното
признаване на цялостта от специални образователни потребности.

1:38

Има възможност за гъвкавост и вариация на отговорите, приети от училища, среди за обучение в ранна
възраст и местни образователни органи. Обаче средите за обучение в ранна възраст, училищата и
местните образователни органи ще трябва да могат да докажат, че в разпоредбите си относно децата
със специални образователни потребности те изпълняват законовото си задължение да взимат предвид
този Кодекс. Службата за стандарти в образованието (Оfsted) ще разглежда ефективността на техните
политики и практики и степента, до която са взели предвид Кодекса.

10

Ограничението за размер на предучилищния клас стана задължително от септември 2001 г. Като признание за предизвикателството пред местните образователни
органи и училища относно управлението на прехода през септември 2001 г. от незадължителен към задължителен лимит, финансова подкрепа беше предоставена
на местните образователни органи, които имаха нужда от нея, за да им помогне да гарантират, че всички предучилищни класове имат 30 или по-малко ученици през
септември 2001 г. – включително тези класове, които ще нарушат лимита в резултат на изключените ученици.
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1:39

Таблица на ролите и отговорностите
В субсидираните обикновени
училища

В субсидираните специални
училища

В средите за обучение в ранна
възраст

●

●

●

●

●

●

●

●

управителният орган трябва, в
сътрудничество с директора, да определи
общата политика и подход на училището
относно предоставянето на грижи за деца
със СОП, да установи подходящи
разпоредби за персонала и финансиране,
както и да поддържа общ контрол върху
работата на училището

управителният орган трябва, в
сътрудничество с директора, да определи
общата политика и подход на училището
относно предоставянето на грижи за всички
ученици, да установи подходящи разпоредби
за персонала и финансиране и да поддържа
общ контрол върху работата на училището

групата за управление на средата трябва да
работи с практикуващите, за да определи
своята обща политика и подход към
предоставянето на грижи за деца със СОП

управителният орган може да назначи
комисия, която да прояви интерес и да
следи отблизо работата на училището от
името на децата със СОП
управителният орган трябва да докладва на
родителите ежегодно относно политиката на
училището относно СОП
директорът носи отговорност за текущото
управление на всички аспекти на работата
на училището, включително предоставянето
на грижи за децата със СОП. Директорът
трябва да информира управителния орган
постоянно и също така да работи в тясно
сътрудничество с училищния СОП
координатор или екип

всички от персонала, както преподаватели
така и останалите служители трябва да
участват в създаването на СОП политиката
на училището и да са напълно наясно
относно процедурите на училището за
идентифициране, оценка и предоставяне на
грижи за ученици със СОП

●

●

●

управителният орган трябва да докладва на
родителите ежегодно относно политиката на
училището относно СОП
директорът отговаря за ежедневното
управление на всички аспекти на работата
на училището и ще информира
управителния орган непрекъснато

всички от персонала, както преподаватели
така и останалите служители трябва да
участват в създаването на СОП политиката
на училището и да са напълно наясно
относно процедурите за предоставяне на
грижи и наблюдение и преразглеждане на
тези грижи в съответствие с указанията в
този Кодекс.

СОП координаторът (или екип), който работи
в тясно сътрудничество с директора на
училището, висшият ръководен състав и
колеги учители, следва да участват отблизо
в стратегическото развитие на СОП
политиката и осигуряването на грижи. СОП
координаторът има отговорност за
ежедневното управление на СОП политиката
и за координиране на грижите за ученици със
СОП, особено чрез програмитеSchool Action
(Училищни действия) и School Action Plus
(Училищни действия плюс).

11 Практикуващи се отнася за всички тези в средите за обучение в ранна възраст, които изпълняват ролята на
педагози.

●

директорът на средата
носи отговорност за ежедневното
управление на всички аспекти на
работа в средата, включително
осигуряването
на грижи за деца със СОП. Директорът на
средата трябва да
информира групата за управление
постоянно
и също така да работи в тясно
сътрудничество със
СОП координатора

●

всички практикуващи 11 трябва да бъдат
включени в създаването на
СОП политиката и да са напълно запознати с
процедурите за идентифициране,
оценка и предоставяне на грижи за
деца със специални образователни
потребности

●

СОП координаторът, който работи в тясно
сътрудничество с
директора на средата и
колегите, носи отговорност за
ежедневното управление на
СОП политиката на средата и за
координирането на грижите за деца
със СОП, особено чрез програматаEarly
Years Action (Действия в ранна възраст) и
Early Years
Action Plus (Действия в ранна възраст
плюс).
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2 Работа в партньорство с родителите
Въведение
2:1

Партньорството с родителите играе ключова роля за насърчаване на култура на сътрудничество между
родители, училища12, местни образоватлни органи и др. Това е важно, за да се позволи на децата и
младите хора със СОП да реализират своя потенциал.

2:2

Родителите13 държат ключова информация и имат важна роля в образованието на децата си. Те имат
уникално силни страни, знания и опит, с които да допринесат за определяне потребностите на детето и
на най-добрите начини за подпомагането му. Поради това е важно всички специалисти (училища, местни
образователни органи и други агенции) активно да се стремят да работят с родителите и да оценяват
приноса им. Работата на специалистите може да бъде по-ефективна, когато родителите са включени и
се вземат предвид техните желания, чувства и перспективи за развитието на децата им. Това е така
особено, когато едно дете има специални образователни потребности. Всички родители на деца със
специални образователни потребности трябва да бъдат третирани като партньори. Те трябва да се
подкрепят, така че да са в състояние да:

2:3

●

разбират и изпълняват своите отговорности като родители и да играят активна и ценна роля в
образованието на децата си

●

знаят правата на детето си съгласно СОП рамката

●

изказват вижданията си за това как детето им се обучава

●

имат достъп до информация, консултации и подкрепа по време на оценката и всички процеси
свързани с вземане на решения за предоставяне на специални образователни грижи.

Тези партньорства могат да бъдат предизвикателство, изискващо положително отношение от всички,
а в някои обстоятелства допълнителна подкрепа и окуражаване на родители.

Определяне отговорността на родителя
2:4

Важно е специалистите да разберат кой носи родителска отговорност за детето. Законът за децата от
1989 г. въведе концепцията за родителската отговорност. Законът използва израза „родителска
отговорност“, за да обобщи в едно цяло задълженията, правата и властта, които родителите имат по
отношение на децата. В случай на разпадане на семейството (т.е. раздяла или развод) двамата женени
родители обикновено ще запазят родителската отговорност за детето и задължението за двамата
родители да продължат да участват пълноценно във възпитанието на детето няма да намалее. Това
означава, че родителската отговорност ще бъде споделена, често с родители, живеещи в различни
домакинства. По отношение на неженените родители само майката ще има родителска отговорност,
освен ако бащата не е получил родителска отговорност от съда или е направил споразумение за
родителска отговорност с майката. Когато има заповед за местоживеене на детето по отношение на
неродител (напр. баба или дядо ), това лице ще носи родителска отговорност за срока на заповедта.

2:5

Ако детето е „под грижите“ на местен орган, то може да бъде или със заповед за грижи или
доброволно настанено. Заповедта за грижи поставя детето под грижите на местен орган и дава на
този местен орган родителска отговорност за детето. Местният орган ще има правомощия да
определя степента, до която тази отговорност ще продължава да бъде

12

Средите за обучение в ранна възраст, както и училищата трябва да работят в партньорство с родителите, както е описано в тази глава.

13

Тук, както и в Кодекса „родители“ следва да включва всички тези, които носят родителска отговорност, включително корпоративни родители и настойници.
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споделяна с родителите. Дете може да бъде настанено също така и от местния орган при доброволни
споразумения с родителите на детето. При тези обстоятелства родителите ще запазят родителска
отговорност, в качеството си на партньори на местния орган, доколкото е възможно. Когато едно дете е
под грижите на местния орган ежедневната отговорност може да бъде на приемни родители, работници в
домове за постоянни грижи или настойници.

Основни принципи при комуникация и работа в партньорство с родителите
2:6

Положителни нагласи към родителите, разбираема информация и процедури, осъзнаване, че
необходимостта от подкрепа е важна. Трябва да има презумпция за това, което родителите могат или не
могат да направят, за да подкрепят обучението на децата си. Стереотипните мнения на родители са
безполезни и трябва да бъдат оспорени. Всички служители трябва да имат предвид напрежението, под
което може да се намира един родител, заради потребностите на детето.

2:7

За да се направи комуникацията ефективна специалистите трябва да:
●

придобият и да се възползват от родителските знания и опит във връзка с детето им

●

съсредоточат върху силните страни на децата, както и върху области на допълнителни потребности

●

признаят личните и емоционални вложения на родителите и да са наясно с техните чувства

●

се уверят, че родителите разбират процедурите, наясно са как да получат помощ при
подготвянето на техните заслуги и че получават документите достатъчно дълго преди да бъдат
обсъдени на срещите

●

имат предвид валидността на различни перспективи и търсят конструктивни начини за съчетаване на
различни гледни точки

●

имат предвид различните потребности, които самите родители могат да имат, като
увреждане или комуникационни и езикови бариери

●

признават необходимостта от гъвкавост във времето и структурата на срещите.

2:8

Местните образователни органи и училищата винаги трябва да поискат разрешение от родител преди да
го отнесат към други институции за подкрепа (напр. местна служба за родителско партньорство). Когато
родителите не желаят техните данни да бъдат прехвърлени към трети страни техните желания трябва да
се уважат.

2:9

Когато дете посещава училище в пансион или е „под грижите“ на местните органи и живее далеч от
дома, трябва да се положат всички усилия да се гарантира, че родителите са насърчавани да продължат
да играят активна роля в обучението на децата си. Участието на родителите в оценката и
преразглежданията, когато едно дете е далеч от дома е особено важно, поради необходимостта да се
създаде план за когато детето или младият човек се върне в собствената си общност.

Работа на училищата в партньорство с родителите
2:10

Училището често е първата точка за контакт за родителите. Родителите трябва да бъдат изцяло
включвани в отговора на училищата за детето им, да разбират целта на всяка интервенция или
програма за действие, да им се казва за службата за родителско партньорство, когато са
идентифицирани СОП. Училищата трябва да кажат на родителите, когато за първи път идентифицират,
че детето има СОП. Жизнено важно е училищата да приветстват и насърчават родителите да участват
от самото начало и по време на цялото обучение на детето им в училище. Училищата трябва да
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преразглеждат редовно своята политика, за да гарантират, че насърчават активно партньорство с
родителите и няма пречки за тяхното участие. Училищата трябва да се стремят да работят активно
с техните местни служби за родителско партньорство.
2:11

Родителите също имат отговорност да комуникират ефективно със специалисти в подкрепа на
обучението на децата си. В работата си с училищата те трябва да:
●

комуникират редовно с училището на детето си и да предупреждават за притеснения
относно обучението и предоставянето на грижи за детето им

●

изпълняват задълженията си съгласно споразумението с училището, което определеня какво
се очаква и от двете страни.

Подкрепа на родителите по време на задължителната оценка
2:12

Процесът на задължителна оценка може да бъде труден и предизвикателен за родителите. Родителите
трябва да бъдат изцяло включени в обсъждането, което води до решение на училището да поиска
задължителна оценка. В малка част от случаите предложението да се поиска задължителна оценка
може да бъде неочаквано и да предизвика тревога или безпокойство в семейството. Независимо дали
училището или родителите искат задължителната оценка, когато се издаде становище родителите ще
имат нужда от изчерпателна информация за пълния обхват на предлаганите местни грижи. Те също така
може да се нуждаят от допълнителна информация и подкрепа при посещаване на училища, за да
направят информиран избор.

Работа на местните образователни органи в партньорство с родителите
2:13

2:14

Местните образователни органи трябва да гарантират, че:
●

те са достъпни, приветстват и ценят гледните точки и участието на родителите

●

информация е достъпна на съответните езици и под различен формат, така че всички родители, за
които английският не е първи език или са с увреждания или обучителни затруднения да имат достъп
до нея.

Местните образователни органи трябва да работят в партньорство с местните родителски и доброволни
организации, както и със службата за родителско партньорство, за да създават такива материали и да
гарантират, че родителите получават изчерпателни, неутрални, фактически и подходящи съвети.

Работа в партньорство с доброволческия сектор
2:15

Доброволческият сектор има уникален и важен принос за подкрепата на родители и предоставяне на
редица услуги за родителите. Училищата, местните образователни органи и служби за родителски
партньорства следва да гарантират, че семействата имат информация за пълната гама от услуги за
подкрепа в доброволния сектор е в тяхната област. За да могат доброволните организации да играят
ефективна роля, местните образователни органи и училища трябва редовно да включват доброволческия
сектор в консултации, дни на обучение и обмен на информация. Доброволни групи могат да бъдат
предоставени в развитието в ранна възраст и партньорства за детски грижи и да участват в редица
консултативни дейности на местното управление или консултативните групи, свързани със службата за
родителско партньорство.
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Служби за родителско партньорство

Местният образователен орган трябва да организира за родителя на всяко дете със
специални образователни потребности в неговия район да бъдат предоставени съвети и
информация относно въпроси, свързани с тези потребности.
Местните образователни органи трябва да предприемат стъпки, които считат за подходящи,
за да направят службата за родителско партньорство известна на родители, директори,
училища и други, за които смятат, че е необходимо.
Виж Раздел 332А, Закон за образованието от 1996 г.

2:16

Всички местни образователни органи трябва да предприемат действия относно службите за родителско
партньорство. Жизнено важно е родителите да са запознати с услугите за родителско партньорство, така
че да знаят къде могат да получат информация и съвети, от които се нуждаят. Следователно местните
образователни органи трябва да информират родители, училища и други за мерките относно услугите и
как могат да получат достъп до тях. Местните образователни органи също така трябва да напомнят на
родителите за службата за родителско партньорство и наличието на службата за разрешаване на
несъгласия, когато се издаде предложеното становище или уведомление за изменение (вж. Глава осма).

2:17

Местните образователни органи не трябва непременно самите те да осигурят услуги за родителско
партньорство. Те могат да предоставят услуги за родителско партньорство изцяло от себе си, ако желаят
или да „купят“ услугата от друг доставчик. Или могат да изберат комбинация от двете. При определянето
на услугите за родителско партньорство местните образователни органи са насърчавани да работят с
доброволни групи и организации, за да доставят услугите, които най-добре отговарят на нуждите на
родителите. Когато услугата се предоставя „вътрешно“, местните образователни органи се насърчават
все пак да гарантират, че това става от разстояние, за да се осигури сигурността на родителите. Както и
да се осигурява услугата, местните образователни органи трябва да отговарят на минималните
стандарти, посочени по-долу.
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2:18
За осигуряване на ефективни услуги за родителско партньорство от местните образователни органи се
очаква да:
●

поемат отговорност за определяне и мониторинг на общия стандарт на услугата и да се
гарантира, че тя е предмет на най-добрите принципи

●

определят плановете си за финансиране и бюджетиране за услугата (при необходимост
бюджетът трябва да се делегира на службата за родителско партньорство)

●

осигурят необходимите ресурси и персонал за нуждите на родителите в техния район

●

осигурят подходящи управленски структури за услугата

●

гарантират, че услугата има план за развитие, който определя ясни цели и се преразглежда
редовно. Такива планове трябва да определят краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
стратегии и механизми за оценка и осигуряване

●

гарантират, че услугата е гъвкава и отзивчива към локални промени

●

гарантират, че на родителите и училищата е предоставена ясна информация за услугите за
родителско партньорство и за различни други източници на подкрепа в тяхния район,
включително и за задължителните и доброволни агенции

●

гарантират, че услугата се предоставя с точна информация за всички СОП процеси, както е
посочено в Закона за образованието от 1996 г., съответните разпоредби, Кодексът на добри
практики за специални образователни потребности и съответната информация за Закона
срещу дискриминация на хора с увреждания от 1995 г.

●

гарантират, където услугата се предоставя вътрешно, че служителите получават подходящо
първоначално и текущо обучение и развитие, за да могат да изпълняват ефективно своята
роля

●

установят, където услугата се предоставя или изцяло или частично, споразумение за
предоставяне на услугата, което осигурява достатъчно нива на ресурси, обучение и ясно
определени стандарти за качество, делегирани отговорности, които се очаква да се
изпълняват от доставчика

●

имат, независимо дали услугата е предоставена вътрешно или не, подходящи разпоредби за
контрола, редовното наблюдение и преглед на услугата, като се вземат предвид най-добрите
практики на национално и локално ниво

●

уговорят сътрудничество с доброволческия сектор, за да осигурят взаимен обмен на
информация и опит, и

●

да насърчават и улесняват условията за услугата, която ще работи в партньорство с други
агенции като здравните и социалните служби, използвайки структури за местно планиране,
като План за развитие на образованието, План за развитие и грижа за децата в ранна
възраст, Плана Connexions (Кънекшънс) и План за детски услуги. Разпоредбите съгласно
Закона за здравеопазването от 1999 г. позволяват на местните образователни органи,
здравните и социални служби да обединят бюджетни и управленски ресурси. Такива
разпоредби следователно може да включват предоставянето на съвместни информационни
услуги

●

активно да търсят обратна връзка от услугата и потребителите на услугата, за да информират и да
повлияят на решенията за СОП политики, процедури и практики с цел подобряване комуникацията и да
сведат до минимум възможността за недоразумения и несъгласия.
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2:19

Целта на службите за родителско партньорство е да се гарантира, че родителите на деца с
допълнителни потребности, включително и на най-малките, имат достъп до информация, съвети и
насоки във връзка със специалните образователни потребности на децата си, така че те да могат да
вземат подходящи, информирани решения. Услугата следва да осигури съвети за родителите на всички
деца със специални образователни потребности, а не само за тези със становища. Основната роля на
услугите за родителско партньорство е да помогне на родителите, чиито деца са били идентифицирани
като имащи специални образователни потребности. Въпреки това, ще има случаи, когато родителите
смятат, че детето им има специални образователни потребности, но училището има различно мнение.
Службите за родителско партньорство трябва да бъдат гъвкави в подхода си и да подхождат към
такива случаи внимателно и съчувствено. Трябва да обмислят тревогите на родителите внимателно, да
опитат да помогнат и подкрепят родители, които искат информация и да не отхвърлят никакви
запитвания за информация или помощ.

2:20

От службите за родителско партньорство се очаква да осигурят набор от гъвкави услуги, включително
достъп до независим помощник за всички родители, които искат такъв, както и препращане до други
агенции, доброволни организации или групи за родителска подкрепа, които могат да предложат съвети и
подкрепа. Обаче, това препращане трябва да се прави, само когато има предварително споразумение с
родител, както и с организацията или групата за помощ, загрижена за естеството и нивото на
предлаганата услуга.

2:21

Ефективна служба за родителско партньорство се очаква да отговаря на следните минимални
стандарти и да гарантира:
●

предоставяне на набор от гъвкави услуги, включително използване на всички усилия да
осигури достъп до независим помощник за всички родители, които имат нужда от такъв

●

че практическа подкрепа се предлага на родителите, индивидуално или в групи, за да им
помогне в техните спорове с училища, местни образователни органи и други
законоустановени агенции

●

че на родителите (включително всички тези с родителската отговорност за детето) е
предоставена точна, неутрална информация за техните права, роли и отговорности в
рамките на СОП процеса и за широкия набор от опции, които са налични за обучението на
децата им

●

че родителите са информирани за други агенции, като здравна служба, социална служба и
доброволни организации, които могат да предложат информация и съвети за конкретните
СОП на тяхното дете. Това може да бъде особено важно в момента, когато местният
образователен орган издава предложеното становище

●

че, където е подходящо и съвместно с неговите родители, установимите възгледи и желания
на детето се търсят и се взимат под внимание

●

че информация за наличните услуги се огласява широко в областта, като се използват
различни средства

●

предоставянето на неутрална и точна информация за родителите за всички СОП процедури,
както е посочено в СОП законодателството и Кодекса на добри практики за специални
образователни потребности

●

интерпретирането на информация, публикувана от училища, местни образователни органи
и други органи, заинтересовани от СОП
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●

че широк набор от информация за родители е достъпна на езици на общността и за родители,
които може да не успеят да получат достъп до информация чрез традиционни средства

●

че съвети за процедури по специални образователни потребности се предоставят на
родителите чрез информация, подкрепа и обучение

●

че те полагат всички усилия да наемат достатъчно независими помощници, за да отговорят
на потребностите на родителите в тяхната област, включително вземат мерки за подходящо
обучение, гарантиращо, че са наясно с най-новите аспекти на СОП политиката и процедурите,
така че да могат да изпълнят ролята си ефективно

●

че обучение за добрата комуникация и взаимоотношения с родителите се предоставя на
учители, управители и служители в СОП отделите на местния образователен орган

●

че работят с училища, служители на местния образователен орган и други агенции, за да
им помогнат да развиват положителни взаимоотношения с родителите

●

че установяват и поддържат връзки с доброволни организации

●

че гледните точки на родителите са чути и разбрани и информират и влияят върху
развитието на местните СОП политики и практики

●

редовния преглед на ефективността на услугата, която осигуряват, например чрез търсене на
обратна връзка от потребителите.

Предотвратяване и разрешаване на спорове

Местният образователен орган трябва да предприема мерки, които включват назначаването на
независими лица, с оглед избягване или разрешаване несъгласията между органите (от една
страна) и родителите на децата в тяхната област (от друга) за начина, по който мстните
образователни органи и субсидираните училища изпълняват своите отговорности към деца със
специални образователни потребности.
Местният образователен орган трябва също да предприема мерки с оглед избягване или
разрешаване на разногласия между родителите и някои училища относно предоставяните
специални образователни грижи за тяхното дете.
Местните образователни органи трябва да предприемат стъпки, които считат за подходящи, за
да направят услугите за разрешаване на разногласията известни на родители, директори,
училища и други, за които смятат, че е необходимо.
Виж Раздел 332B, Закон за образованието от 1996 г.

2:22 Службите за родителско партньорство могат да помогнат да се предотврати превръщането на трудностите
в разногласия. Местните образователни органи услужливо могат да възприемат своите услуги за
родителско партньорство като основне подход за предотвратяване възникването на спорове.
Използването на тази услуга е напълно доброволно.
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2:23

Родителите могат да пожелаят да имат достъп до местните процедури за разрешаване на
несъгласията по всяко време по време на СОП процеса, включително когато има несъгласие с
училището относно някакъв аспект на предоставяните специални образователни грижи на детето им.

2:24

Всички местни образователни органи трябва да предоставят услуги за разрешаване на несъгласия. Те
трябва да покажат независимост и доверие в работата си за ранно и неформално решаване на
разногласия. Важно е родителите да са запознати с договореностите и как и кога могат да имат достъп
до тях. Следователно местните образователни органи трябва да информират родители, училища и други
за мерките относно услугите и как могат да получат достъп до тях. Родителите, които имат право на
обжалване пред СОП трибуналът продължават да бъдат в състояние да упражняват това право на всеки
етап. Местните образователни органи трябва да информират родителите в писмен вид, че тяхното
законно право на обжалване не е засегнато
от влизането им в процес на разрешаване на разногласие. Разрешаването на разногласие може да
протича успоредно с процеса на обжалване.

2:25

При предоставяне на ефективна услуга за разрешаване на разногласие и при спазването на
следните минимални стандарти, местните образователни органи:
●

трябва да поемат отговорност за цялостния стандарт на услугата и да гарантират, че тя е
предмет на най-добрите принципи

●

трябва да имат ясни планове за финансиране и бюджетиране на услугата

●

трябва да гарантират, че услугата е неутрална и трябва да включва независим
елемент

●

трябва да гарантират, че услугата, независимо дали е предоставена вътрешно или е
доставена отвън, има план за развитие, който определя ясни цели и се преразглежда
редовно. Такива планове трябва да определят условия за осигуряване на оценка и качество

●

трябва да вземат мерки за разрешаване на разногласия и как ще работят с родители, училища
и други, с които считат за необходимо

●

трябва да информират родителите за начините за разрешаване на разногласия по време на
издаване на предложено становище или изменено становище, и че влизането им в процес на
решаване на разногласията не засяга правото им на обжалване пред СОП трибунала

●

трябва да гарантират, че независимите лица, назначени като фасилитатори имат
необходимите умения, знания и опит в разрешаването на наразногласия, разбират СОП
процесите, процедурите и законодателство, нямат никаква роля за взетите решения за
конкретен случай, нито никакъв пряк интерес в условията на решението, безпристрастни са,
поддържат поверителност, извършват процеса бързо и съгласно графика, определен от
страните

●

трябва да установят протоколи и механизми за препращане на родителите
към разрешаване на разногласията

●

трябва да гарантират, че тези, които предоставят услугата получават подходящо
първоначално и текущо обучение и развитие, за да могат да изпълняват ефективно своята
роля

●

трябва да установят споразумение за предоставяне на услугата, което осигурява достатъчно
нива на ресурси, обучение и определя стандартите, делегирането на отговорности, които се
очаква да се изпълняват от доставчика
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●

трябва да имат подходящи разпоредби за контрола, редовното наблюдение и преглед на
услугата, като се вземат предвид най-добрите практики на национално и локално ниво,
независимо дали услугата се предоставя вътрешно или е закупена отвън

●

трябва активно да търсят обратна връзка за услугата, за да информират и повлияват на
решенията относно СОП политики, процедури и практики

●

трябва да наблюдават и оценяват изпълнението на услугата.

2:26

Целта на неформалното разрешаване на разногласия е да се предотврати развитието на дългосрочни
проблеми и така да се намали, във времето, броят на жалбите стигащи до СОП трибунала. Доверието в
мерките за разрешаване на разногласия ще бъде най-голямо, когато всички заинтересовани страни
считат, че предлаганата услуга е действително независима. Най-важното е разрешаването на
разногласия да гарантира, че практически образователни решения, приемливи за всички страни, се
достигат възможно най-бързо и минимално обезпокояване обучението на децата.

2:27

Предвижда се посредник да обедини всички страни в една незастрашаваща околната среда, за да се
стреми да разреши разногласието посредством дискусии и преговори. Фасилитаторът не е там, за да
определи резултата. По-скоро всички страни трябва да обсъждат открито въпросите и пълния набор от
наличните опции и да се стремят да се споразумеят как да разрешат разногласието. До разрешаване на
разногласието може да се прибегне във всеки един момент, но ще бъде по-често използвано, когато
родителите са неудовлетворени от предложените грижи за децата им. Не се предвижда различните
страни да изискват юридическо представителство на този етап. Това би противоречало на духа на
неформалното разрешаване на разногласията. Всички участници, включително детето, трябва да се
чувстват уверени, че техните позиции и тревоги ще получат равно отношение. Целта на разрешаването
на разногласията е не да се разпредели вината, а да се постигне решение относно различните мнения в
интерес на детето.

2:28

Особено важно е независимите лица, назначени да улеснят процеса на разрешаване на
разногласията да имат опит, познания и квалификации, например:

2:29

●

обучение и опит в разрешаването на разногласия

●

умения за консултиране и преговори

●

способността за създаване и поддържане на комуникация

●

познаване на СОП законодателството и рамка, Кодекса на добри практики за специални
образователни потребности и други образователни издания.

Има редица модели, които местните образователни органи могат да приемат, за да включат независим
елемент в техните мерки за разрешаване на разногласия, например:
●

използване на комисия от обучени фасилитатори, обединени с признат орган в областта на
разрешаване на разногласията. Тогава местните образователни органи могат да купуват
услуги, когато са необходими

●

разширяване на съществуващите услуги за разрешаване на разногласия, които обхващат широк
кръг от области в работата на органа, за да се включи СОП опит
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●

2:30

използване на регионалните комисии, финансирани от редица съседни местни образователни
органи, а може би използването на СОП регионалните партньорства на местните образователни
органи в рамките на региона ще осигури достъп до обединяване на фасилитаторите.

Много организации имат опит в разрешаването на разногласия и могат да бъдат ценен ресурс за
предоставяне на квалифицирани и опитни независими фасилитатори. Местните образователни
органи, следователно, трябва да обмислят работа в партньорство с други организации при
вземането на мерки относно услугите за разрешаване на разногласия.

Роли и отговорности
2:31

Следната таблица определя различните роли и отговорности на местните власти, училищата и
доброволческия сектор. Потъмненият текст означава законоустановени задължения. Допълнителни
насоки за родителски партньорства и разрешаване на разногласия могат да бъдат намерени в СОП
набора от инструменти. Подробни указания за ролите и отговорностите относно родителите и
конкретните обстоятелства са включени в следващите глави на този Кодекс.
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Роли и отговорности на местните образователни
органи:
Всички местни образователни органи имат законово
задължение да осигуряват услуги за родителско
партньорство, но не са длъжни самите те да
извършват тези услуги.
●

●

●

●

Местните образователни органи могат да пожелаят
да договорят консултации с доброволните
организации и групи за подкрепа на родителите, за
да се гарантира, че са запознати с местните политики
и процедури за деца със СОП. Трябва да бъдат
наясно, че доброволните групи могат да имат
положителен принос за разработването и прегледа
на
СОП политики и практики.

●

●

●

●

Местните образователни органи трябва да
информират всички родители, че всички субсидирани
училища са длъжни да публикуват своята СОП
политика.

Мерките за разрешаване на разногласия трябва да
включват назначаването на лица, които са
независими от участващите местен образователен
орган, родители и специалисти.

●

●

Доброволните групи могат да разпространяват
информация и да обясняват процедури на
родителите и да им разказват за възможностите,
налични за тях.
Доброволните групи могат да вземат активна роля в
родителските партньорства. Те могат да развиват
чувство за съпричастност, търсейки представителство
в консултативните групи и други консултативни
дейности. Могат да споделят опита си за най-добрите
практики и да насърчават училищата и местните
образователни органи да го приемат.

Училищата трябва да приемат и ценят приноса на
родителите и да насърчават тяхното участие. Трябва
да се положат всички усилия, за да се идентифицира
как родителите предпочитат да работят с училищата,
като се приеме, че някои семейства ще имат нужда
както от практическа помощ, така и от емоционална
подкрепа, ако ще играят ключова роля в
образованието на техните деца.
Училищата трябва да се стремят да развиват
партньорство с местните групи за родителска
подкрепа или доброволни организации.

Училищата трябва да имат ясна и гъвкава стратегия
за работа с родителите и да ги насърчават да
играят активна роля в образованието на техните
деца.
При публикуването на своята СОП политика училището
трябва да гарантира, че тя е представена в
леснодостъпен формат за родителите.

Роли и отговорности на службата за
родителско партньорство
●

●

●

●

Доброволните групи могат да насърчат училища и
местни органи да създават партньорства с тях, като им
обясняват какви услуги могат да предложат на
родители и настойници.

Учители, СОП координатори и друг персонал, всички
те имат важна роля в създаването на позитивни и
конструктивни взаимоотношения с родителите.

Всички субсидирани училища трябва да публикуват
своята СОП политика.

Местните образователни органи носят отговорност
за предоставяне на голям набор от информационни
материали за родители.

Роли и отговорности на доброволния
сектор:
●

●

Родителите и училищата трябва да получават
ясна информация за услугите и доставчиците
на услуги (включително, при необходимост, за
участието на доброволни групи).

Всички местни образователни органи трябва да
осигурят мерки за разрешаване на разногласия, които да
демонстрират независимост и доверие в работата за
ранно и неформално разрешаване на спорове. Ранното
разрешаване на спорове може да предотврати
дългосрочни проблеми.
●

Роли и отговорности на училищата

●

●

Предоставяне на гъвкави услуги за родители,
включително достъп до други агенции и
организации и за всички родители, които имат
нужда от такъв, достъп до независим помощник.
Предоставяне на точна, неутрална информация за
правата на родителите, роли и отговорности в
рамките на СОП процеса и на широка гама от
възможности, за да им позволи да вземат
информирани решения.
Обучение за родители, независими помощници
за родители и училищен персонал.
Работа с училища, служители на местния
образователен орган и други агенции, за да им
помогнат да развиват положителни
взаимоотношения с родителите.
Установяване и поддържане на връзки с доброволни
организации.
Гарантиране, че гледните точки на родителите
информират и влияят върху развитието на местните
СОП политики и практики
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3

Участие на ученика

Въведение

Деца, които са способни да формират мнения, имат право да получават и да разкриват
информация, да изразяват мнение и тяхното мнение да се взима под внимание при всички
въпроси, които ги засягат. На мнението на детето трябва да се отдаде дължимото значение
според възрастта, зрелостта и способността на детето.
Виж Членове 12 и 13, Конвенция на обединените нации за правата на детето

3:1

Всички деца и млади хора имат права. Повечето препратки към правата са за това, което се дължи на
децата от другите, особено от техните родители, държавата и нейните агенции. Тази глава е за правото
на децата със специални образователни потребности да участват във вземането на решения и
упражняване на избор.

3:2

Децата и младите хора със специални образователни потребности имат уникални знания за собствените
си потребности и обстоятелства и собствени възгледи какъв вид помощ би им била необходима, за да
им помогне в тяхното образование. Те трябва, когато е възможно, да участват във всички процеси на
вземане на решения, които се случват в образованието, включително за формулирането на учебни цели
и изготвяне на индивидуални учебни програми, в дискусии за избор на училища, за оценка на техните
потребности, в годишния преглед и в процесите на преход. Те трябва да се чувстват уверени, че ще
бъдат изслушани и техните мнения са ценни. Обаче има „деликатно равновесие между даване на детето
глас и насърчаването му да взема информирани решения и обременяването му с процедури за вземане
на решения, където няма достатъчно опит и знания, за да направи съответните преценки без
допълнителна подкрепа.“14

3:3

Установяване гледната точка на детето може не винаги да бъде лесно. Много малки деца и такива с тежки
затруднения в общуването, например, могат да представляват значително предизвикателство за
специалистите в образованието, здравеопазването и други. Но принципът на търсене и отчитане
мнението на дете или млад човек е важен. Техните възприятия и опит могат да бъдат безценни за
специалистите при вземането на решения. Местните образователни органи, училищата и средите за
обучение в ранна възраст трябва да предприемат мерки, за да позволят това
да се случи.

Ученици и родители
3:4

Много училища вече са разработили политики и процедури, които да насърчават включването на
учениците. Това може по-лесно да се постигне, където има силни и ясни процедури за включване на деца
и техните семейства на всички нива в живота на училището. Споразуменията между училището и
семейството на детето предлагат важна възможност да се гарантира, че учениците, както и родителите
разбират своите права и отговорности по отношение на техните училища.

3:5

Някои родители може да се нуждаят от помощ, за да видят децата си като партньори в образованието.
Те могат да не искат да включат детето си в процеса на взимане на решения за образованието, може би
смятайки го за недостатъчно подготвено да разбере всички релевантни фактори. Ако опитът на
родителите от работа със специалисти е разочароващ или ако смятат, че мнението им е пренебрегвано,
те могат да подозират, че специалистите могат излишно да придават важностна гледната точка

14 от Закон за децата от 1989 г. Насоки и разпоредби, том 6. Деца с увреждания (1991), Издателството на Нейно величество.
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на децата им. Местните образователни органи, училищата и средите трябва да показват
чувствителност, коректност и взаимно уважение в насърчаване на учениците да споделят проблеми, да
обсъждат стратегии и да виждат себе си като равностойни партньори с училището. В случаите, когато
родители и ученици могат да имат различни възгледи за произхода на предоставяните грижи за деца
със специални образователни потребности тези принципи ще бъдат дори още по-важни, за да се
гарантират конструктивни дискусии.

Участие на учениците в училищата и други среди
3:6

Всички деца трябва да участват във вземането на решения по възможност още от самото начало на
тяхното образование. Начините, по които децата са насърчавани да участват трябва да отразяват
променящата се зрялост на детето. Участието в образованието е процес, който ще наложи на всички деца
да се дава възможност да направят избор и да разберат, че вижданията им са от значение. Много малки
деца могат да бъдат насърчавани да избират и да споделят своите желания и чувства със семейства и
персонала. Учебните цели при обучението в ранна възраст признават способността на децата да
развиват компетентност и увереност постепенно и да имат възможности за развитие на редица социални,
както и образователни умения. Уверени малки деца, които знаят, че тяхното мнение ще бъде оценено и
които могат да правят избор, ще бъдат по-сигурни и ефективни ученици по време на училищните години.

3:7

Практикуващите трябва да гарантират, че когато се съставя индивидуален образователен план, детето
участва на подходящо ниво. Консултацията с малки деца ще наложи редица стратегии за комуникация,
включително използването на игра, изкуство, аудио и видео, както и вербална комуникация. Центрове за
развитие на детето, службите за терапия, семейните центрове за социални услуги, детски градини или
други, които предоставят необразователни грижи вече ще познават много малки деца със специални
образователни потребности. Партньорството между доставчиците ще бъде важно при гарантиране, че
детето е насърчавано да споделя своето мнение чрез най-подходящите възрастни и да отговори на
всички специални комуникационни потребности.

3:8

Организацията на класната стая в началния етап трябва да включва възможности за избор и вземане на
решения за всички деца за поне някаква част от учебния ден. Такива възможности следва да
гарантират, че децата имат достатъчно време и подкрепа да изразят своите виждания и да се научат как
да обяснят причините за техните предпочитания.

3:9

Участието на учениците трябва да бъде цел за всички деца и възможностите за такова участие трябва да
се разширят с развитието на учениците. От ранна възраст децата със СОП трябва да бъдат активно
включени, на подходящо ниво, в дискусиите за техните индивидуални планове за обучение, включително
в целеполагането и преразглеждането на мерките и възгледите им да се записват. Децата трябва да
бъдат насърчавани да споделят в процеса на записване и при мониторинг и оценка на собствените им
резултати.

3:10

На деца и млади хора, които посещават специални училища трябва да се предлагат еднакви
възможности за включване и участие, като на връстниците им в обикновените училища. Те може да се
нуждаят от допълнителна подкрепа или време да се научат да изразяват гледната си точка. Учителите
ще трябва да бъдат внимателни към техните виждания и желания и да гарантират, че когато стават позрели възможностите им за участие се използват напълно.

3:11

Специалните образователни потребности на много деца ще бъдат идентифицирани за първи път по
време на началния етап от образованието. Училищата трябва да бъдат внимателни към нивото на
разбиране и чувствата на детето и да предоставят необходимата информация по деликатен начин.
Ако децата са включени в процеса на изготвяне на индивидуалния план за обучение, тогава постиженията
могат да се отбележат и
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отпразнувани, както и трудностите да бъдат изяснени. Признаването на успех за всички деца е
неразделна част от живота на всички основни училища и успехите от достигане на целите в
индивидуалните планове за обучение също трябва да се оповестяват.
3:12

Някои деца ще имат контакт с редица специалисти като помощни и консултативни учители,
образователни психолози, терапевти, социални работници и здравни специалисти, които трябва да
изслушват мнението на детето и да записват тези възгледи във всички отчети или преразглеждания.

3:13

Когато децата са посещавали начално училище, което е насърчавало участието на учениците и е
търсело тяхното мнение по редица въпроси, ще бъде възможно да се надгради този положителен опит в
етапа на средното образование. Програми за обучение трябва да гарантират, че всички ученици са
включени и могат да допринесат за собственото си образование и за по-широк живот на училището.
Много училища имат училищни съвети или други механизми за включване и представяне на всички
ученици в организацията и управлението на училището. Всички училища трябва да гарантират, че
учениците със специални образователни потребности са напълно включени във всички аспекти на
живота на училището и им е дадена възможност да имат равен глас. Някои млади хора може да имат
нужда от допълнителна подкрепа и окуражаване или от връстник, или възрастен, за да участват
пълноценно.

3:14

Учениците със специални образователни потребности трябва постепенно да бъдат включени още поактивно в определяне и оценяване на цели в рамките на процеса на създаване на индивидуални учебни
планове. Младите хора със специални образователни потребности могат да имат ниско самочувствие и
да са неуверени. Активното насърчаване на тези ученици да следят своя напредък и рекордни
постижения в рамките на програма за действие, създадена да отговаря на техното специално обучение
или поведенчески затруднения ще допринесе за добро самочувствие и представа за себе си.

3:15

Мненията на учениците трябва да се търсят и записват като част от процеса на задължителното годишно
преразглеждане, където е възможно, както и в процеса на изготвяне на индивидуалния учебен план и
други оценки и преразглеждания. Някои млади хора може да желаят лична подкрепа и може да
предпочетат да изразят своите гледни точки чрез родител или друг член на семейството или независим
поддръжник като адвокат, личен съветник на Кънекшънс (Connexions), съветник, социален работник или
здравен специалист, или чрез партньорска подкрепа. Тези предпочитания трябва да се вземат на
сериозно. Този гъвкав подход ще бъде ефективен, доколкото училището гарантира, че помощта е
правилно координирана.

3:16

Мнението на детето може да бъде установено в друго време, както и по време на консултациите,
официалния избор и вземането на решения. Възрастните могат да насърчат самозащита като отговор
на сигналите, които дава детето. Например, ако изборът на предмети на един ученик в 9тата година не
отразява изразените му интереси и способности, персоналът трябва да забележи и проследи това.
Учениците, които биват дискриминирани или пред които има някакви пречки за обучение поради техните
специални потребности трябва да бъдат насърчавани да обсъждат какво биха искали да се направи за
това. В 9тата година, когато планът за прехода е подготвен за младите хора със становища, повечето
млади хора трябва да бъдат готови да играят конструктивна роля в процеса на преразглеждане на
прехода. За някои ученици това все още може да става чрез подходящ възрастен, който записва техните
виждания. Но много ученици ще бъдат в състояние и готови да присъстват на срещите за преразглеждане
и да изразят своите виждания и предпочитания директно, ако са имали съответна информация и време за
подготовка преди това. Планирането на прехода налага на младите хора да се предлага точна
информация за наличните възможности за тях.
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3:17

Отношенията между родителите и учениците могат да бъдат деликатни по време на прегледа през 9тата
година, когато планирането на прехода е неразделна част от процеса. Много родители ще се чувстват
загрижени за опциите след училище и може да се притесняват за очакванията на децата си за
предоставяе на грижи след училище и избор на кариера, които са били неоснователно повишени. Други
родители могат да бъдат загрижени за нивото на подкрепа след училище. Мнението на родителите и
учениците трябва да се изслушва и записва поотделно и да се имат предвид различията в тези мнения.
Годишното преразглеждане в 9тата година предлага възможност за всички заинтересовани да покажат
загриженост и да идентифицират всяка специална подкрепа за постигане целите на ученика.
Планирането на прехода налага младите хора да се насърчават да имат високи стремежи, да им се
предлага точна информация за наличните възможности и да бъдат поканени да кажат какви други опции
биха искали да се обсъдят. Личните съветници на Кънекшънс (Connexions) ще имат специфични умения в
работата с млади хора и техните родители за насърчаване участието на младежите над 16 години и за
идентифицирането на подходящи възможности за тях.

Включване на учениците в оценката и вземането на решения
3:18

Децата и младите хора може да се чувстват разтревожени и объркани за целта на оценката. Те могат да
бъдат загрижени за определени ползи или възможно опозоряване от дадена специална подкрепа или
работна програма и могат да се тревожат за тяхното дългосрочно бъдеще. Затова училищата и
специалистите трябва да:
●

предоставят ясна и точна информация за специалните образователни потребности на детето и целта
на всяка оценка, индивидуален план за обучение или намеса

●

помагат на ученика да разбере договорените резултати от всяка намеса и как те могат да бъдат
партньори в работата към постигане на целите. Учениците, които играят активна роля в оценката
и в създаването и мониторинга на договорените цели също така ще имат по-голямо самочувствие
и ще се чувстват уверени, че напредват

●

обясняват ясно каква допълнителна подкрепа или договорености за оценка се правят и как
учениците могат да допринесат за тях

●

консултират учениците, които се нуждаят от индивидуална подкрепа (независимо дали чрез
апаратура или асистент за помощ в обучението), за да гарантират, че такава подкрепа е
предоставена своевременно и по деликатен начин и им позволява да участват пълноценно в
обучението

●

признават евентуалния стрес от оценка и преразглеждат мерките, за да направят всичко възможно
да се гарантира, че ученикът разбира ролята и приноса на всички други специалисти от службата по
образователна психология, детски здравни или социални служби, услугите на Кънекшънс
(Connexions), които могат да бъдат включени

●

разчитат на опита на местните ученици или застъпническите служби за деца, които могат да
предлагат допълнителни съвети и помощ

●

гарантират, че ученикът има достъп до определен член на персонала, с когото може да обсъжда
всякакви трудности или проблеми. Важно е да могат да се чувстват уверени да споделят тревоги в
ранен етап

●

Имайте предвид, че много ученици вече може да са в контакт с други специалисти от детски
здравни, психично здравни, социални служби или други агенции.
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3:19

Родителите могат да подпомагат служителите в тези цели. В някои случаи един ученик може да е „под
15
грижите“ на местния образователен орган и може да няма родители, които да предоставят подкрепа.
Добрата комуникация с местните органи ще бъде от съществено значение да се гарантира, че ученик
получава положителна подкрепа и че настойниците са в състояние и желаят да допринесат за всяка
образователна оценка или програма. Ученикът ще трябва да знае и разбира, когато социалният работник
или настойник действа като корпоративен родител и когато действа като застъпник за детето.

3:20

Училищата и образователните органи трябва да бъдат наясно за по-широк диапазон от усллуги за участие
и застъпничество за децата и младите хора и техните семейства, които се разработват в сътрудничество с
отделите на здравните и социалните служби.

Ролята на местните образователни органи в участието на учениците
3:21

Местният образователен орган има критична роля при насърчаването и подкрепянето участието на
ученика във всички етапи на образование. Някои местни образователни органи вече консултират деца и
млади хора със специални образователни потребности за това как цялата система на оценяване,
планиране и преглед може да се подобри, за да направи това оценяване по-удобно и лесно и за това как
те желаят да бъдат консултирани. Местните образователни органи могат да пожелаят да обсъдят
консултация с деца и млади хора със съответните отдели на здравните и социалните служби и местни
доброволни организации.

3:22

И училището и персоналът от местния образователен орган ще имат нужда от информация и обучение
относно консултиране на деца и младежи с затруднения в общуването. Месните образователни органи
може да пожелаят да създадат възможности за обучение за изграждане на доверието и компетентността
на целия персонал при работа с деца, независимо колко комплексни са техните потребности.
Персоналът за помощ в обучението има важна роля в подкрепата на много деца и неговото обучение
трябва да включва и елемент на ученическо участие и развитие на комуникативни умения.

3:23

Участието на учениците ще бъде улеснено, ако местният образователен орган работи с всички
заинтересовани, включително училища, ученици и родители, за да разработят удобна и лесна
информация за децата и младите хора. Такава информация може да приеме формата на печатни
издания, видео или записи и може да бъде предоставена в алтернативни и допълващи комуникационни
системи.

3:24

Тъй като някои деца ще се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да участват във вземането на решения
относно образованието, важно е местния образователен орган да може да упъти училища и съответните
специалисти за различни източници.

Предоставяне на специална подкрепа
3:25

Важно е да се избегне правенето на предположения за нивата на разбиране, особено сред много малките
деца и големи деца с обучителни затруднения, затруднения в общуването или сетивни затруднения. Тези
деца може да се нуждаят от допълнителна помощ, за да могат да изразят своите виждания и известни
усилия трябва да се положат, за да се организира предоставянето на тази помощ, когато е необходимо.

3:26

Участието на учениците ще зависи не само от качеството на предлаганите образователен опит и
подкрепа. Напредъкът на децата може да бъде пряко засегнат от опасенията за необходимост от
специални здравни грижи или от управлението на личните грижи. На учениците трябва да бъде дадена
възможност да говорят насаме, ако е необходимо, за техните тревоги и подходящи действия трябва да
бъдат предприети.

3:27

Допълнителни съвети за начини за улесняване участието на учениците се съдържат в СОП набора от инструменти.

15 Министерство на образованието и заетостта/Здравно министерство, Насоки за образованието на децата и младите хора в
социални заведения. май 2000 г.
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4 Идентификация, оценка и
предоставяне на грижи в среди за обучение
в ранна възраст
Въведение
4:1

Партньорствата за развитие и отглеждане на деца в ранна възраст обединява частни, доброволни и
независими среди в получаването на финансиране от правителството, за да предоставят обучение в
ранна възраст с местни образователни органи, отдели за социални услуги, здравни служби и
представители на родители в планирането и предоставянето на услуги в сферата на образованието
в ранна възраст.

4:2

Има различни доставчици на обучение в ранна възраст, допустими за държавно финансиране,
включително субсидирани обикновени и специални училища, субсидирани детски градини, независими
училища, несубсидирани специални училища, доставчици на детски грижи на местния орган, като детски
ясли и семейни центрове, други регистрирани доставчици на детски грижи, като предучилищни,
импровизирани квартални детски градини и частни детски ясли, схеми на местните органи за
подпомагане на децата със специални потребности и акредитирани детегледачи, работещи като част от
одобрена мрежа.

4:3

Всички среди за обучение в ранна възраст са длъжни да вземат под внимание Кодекса на добри практики
при получаването на държавно финансиране. Това задължение е определено в раздел 313(2) от Закона
за образованието от 1996 г. (във връзка с управителни и местни образователни органи) и раздел 4(1) от
Закона за детско образование и училища, субсидирани директно от централния орган от 1996 г. (Nursery
Education and Grant Maintained Schools Act 1996) и раздел 123 от Закона за стандартите и рамките на
училището от 1998 г. (във връзка с други доставчици на обучение в ранна възраст).

4:4

Всички доставчици, които предоставят обучение в ранна възраст, финансирано от правителството се
очаква да имат писмена СОП политика. Партньорствата с училища и между средите за обучение в ранна
възраст са отличен метод за обмен на добри практики. Такива споразумения за партньорство ще бъдат
особено благоприятни за акредитираните детегледачи, които са част от одобрената мрежа и желаят да
работят заедно, за да развиват своята СОП политика.

Предоставяне на грижи в ранна възраст
4:5

Където се среща, предоставянето на обучение в ранна възраст е част от началния етап на образование
за деца на възраст между 3 – 5 години. През това време повечето деца преживяват бързо физическо,
емоционално, интелектуално и социално развитие. За много деца средите за обучение в ранна възраст
ще осигурят първият им опит свързан с обучение в рамките на партньорска група. Публикацията на
Отдела за квалификации и учебни програми (Qualifications and Curriculum Authority) „Насоки за учебни
16
програми за началния етап на образование“ предоставя съвети за специалистите за обучение в ранна
възраст за предоставяне на обучение и опит с най-високо качество през етапа на начално образование,
като същевременно позволява гъвкава реакция на специфичните потребности на децата.

4:6

Практикуващите трябва да работят в тясно сътрудничество с всички родители, да изслушват техните
виждания, така че да надграждат предишния опит, знания, разбиране и умения на децата и да им
предоставят възможности да се развиват в шест области на обучение:
●

личностно, социално и емоционално развитие

●

комуникация, език и грамотност

●

математическо развитие

●

познаване и разбиране на света

16 Отдел за
квалификации и
учебни програми
(QCA/00/587)
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●

физическо развитие

●

творческо развитие.

4:7

Целите на правителството за обучение в ранна възраст определят това, което повечето деца ще са
постигнали във всяка от тези области до края на началния етап/годината на прием в училище. Те
представляват очакваните резултати от планирания подход към обучението в ранна възраст, който
интегрира игра и обучение. Децата ще напредват с различна скорост по време на началния етап. До края
на етапа някои ще са постигнали неща отвъд очакванията, изложени в целите за обучение в ранна
възраст, докато други все още може да работят към постигане на целите.

4:8

Децата, които напредват бавно може да включват тези, които учат английски като допълнителен език
или които имат конкретни обучителни затруднения. Не трябва да се заключва, че децата, които са с побавен напредък трябва да имат специални образователни потребности. Но такива деца ще се нуждаят
от внимателно диференцирани възможности, за да им помогнат да напреднат и от редовно, често и
внимателно проследяване на напредъка.

Степенуван отговор
4:9

Проследяването на напредъка на отделните деца през началния етап е от съществено значение. Когато
едно дете няма напредък по принцип или в конкретен аспект на ученето, тогава може да е необходимо да
му се представят различни възможности или да се използват алтернативни подходи за обучение.
Продължаващите затруднения могат да индикират необходимостта от ниво помощ над това, което
обикновено е налично за деца в конкретна среда за обучение в ранна възраст.

4:10

Добрите практики могат да имат много форми. Отделните среди трябва да решат точните процедури,
които трябва да приемат, естеството и съдържанието на предоставяните специални образователни грижи.
Средите за обучение в ранна възраст трябва да приемат степенувания отговор, така че да могат да
предоставят конкретна помощ на отделни малки деца. Този подход признава, че има един континуум от
специални образователни потребности и, където е необходимо, води до увеличаване опита на
специалиста, за да се справи той с трудностите, които детето може да изпитва.

4:11

Постепенният подход, както е описано в този Кодекс, трябва да бъде здраво базиран в средата. След като
практикуващите са установили, че детето има специални образователни потребности, средата трябва да
се намеси чрез програмата Early Years Action (Действия в ранните години). Ако намесата не позволява
на детето да постигне задоволителен напредък СОП координаторът може да се наложи да потърси
съвети и подкрепа от външни агенции. Тези форми на намеса са посочени по-долу като Early Years Action
Plus (Действия в ранните години плюс).

4:12

Тъй като повечето среди са в постоянен контакт с родители, те са в състояние да преценят как да кажат
на родителите, че детето им получава специални образователни грижи, защото има СОП. Това трябва да
бъде направено по начин, който насърчава родителите да допринасят с познаването и разбирането на
тяхното дете и да изкажат притеснения, които могат да имат за потребностите на детето им и относно
грижите, които се полагат за него.

4:13

Ключовият тест за действие е доказателство, че текущата степен на напредък на детето е недостатъчен.
Не трябва да се смята, че всички деца ще напредват с една и съща скорост. Трябва да се направи
преценка във всеки отделен случай за това, което е разумно да се очаква, че конкретно дете може да
постигне. Когато напредъкът не е достатъчен, ще бъде необходимо да се предприемат някои
допълнителни или различни действия, за да се даде възможност на детето да се учи по-ефективно.
Независимо от нивото на трудности на учениците, ключовият тест за това доколко са задоволени
обучителните им потребности е за да определи дали те имат адекватен напредък.
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4.14

Адекватният напредък може да се определи по редица начини. Той може, например, да бъде
напредък, който:
●

стеснява разликата в постиженията на детето и неговите връстници

●

предотвратява тази разлика в постиженията да става все по-голяма

●

е подобен на този на връстниците, които започват от същата базова линия, но по-малък от този
на по-голямата част от тях

●

съвпада с или подобрява предишното ниво на напредък на детето

●

осигурява достъп до пълна учебна програма

●

показва подобрение на независимост, социални или лични умения

●

демонстрира подобрения в поведението на ученика.

Ролята на СОП координатора
4:15

4:16

Средите за обучение в ранна възраст, с изключение на предоставянето на грижи за деца със СОП от
специалист, ще трябва да определят един член на персонала да действа като координатор за
17
специални образователни потребности . В случай на акредитирани детегледачи, които са част от
одобрената мрежа, ролята на СОП координатора може да се подели между отделните детегледачи и
координаторa на мрежата. СОП координаторът следва да носи отговорност за:
●

осигуряване на връзка с родителите и други специалисти за деца със специални образователни
потребности

●

консултиране и подкрепа на други практикуващи в средата

●

гарантиране, че има подходящи индивидуални планове за обучение

●

гарантиране, че съответната информация за отделните деца със специални образователни
потребности се събира, записва и актуализира.

СОП координаторът трябва да поеме водеща роля в по-нататъшната оценка на детето особено на
силните и слаби страни, при планирането на бъдещата подкрепа на детето в дискусия с колеги и в
мониторинга и впоследствие прегледа на предприетите действия. СОП координаторът трябва да
гарантира, че съответните регистри се пазят включително данните на децата в програмите Early Years
Action (Действия в ранните години) и Early Years Action Plus (Действия в ранните години плюс) и на
тези със становища. Практикуващият, обичайно отговорен за детето трябва да запази отговорността за
работа с детето ежедневно, както и за планиране и предоставяне на индивидуализирана програма.
Родителите винаги трябва да бъдат консултирани и информирани за предприетите действия за
подпомагане на детето и за резултата от това действие.18

17

Препратката към СОП координатор следва да означава всеки практикуващ, който действа в качеството си на СОП координатор. Това може да бъде ръководителят на
средата.

18

Ролята на СОП координатора, изложена в настоящата глава се прилага за всички среди, които получават държавно финансиране за осигуряване на обучение в
ранна възраст освен за детски градини, субсидирани от местния образователен орган, където ролята на СОП координатора ще бъде подобна на тази на
координатора в началния етап.
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Време, необходимо за СОП координация
4:17

Управителната група и ръководителят на средата трябва внимателно да обмислят разпределението на
времето на СОП координатора, съгласно Кодекса и в контекста на наличните ресурси на средата.
Средата може да сметне за ефективно СОП координаторът да бъде член на Висшия управленски екип.

Индивидуални регистри
4:18

Наред с информацията, която всички среди ще записват за всички деца, регистърът на ученика или
профилът за дете със СОП трябва да включва информация за напредъка на детето и поведението му в
самата среда за обучение в ранна възраст, от родителите и от здравни и социални служби. Това може да
включва още представата на детето за всякакви затруднения и как може да се подходи към тях. Може
също така да е необходимо да се запише в профила информация за потребностите на детето във връзка
с общите стратегии и да се използва за разрешаване на достъп до подходящи учебни програми при
приемане.

4:19

Събраната информация трябва да даде представа на тези, занимаващи се с детето, за вероятни
незабавни образователни проблеми и цялостна картина на силните и слабите страни на детето.

Early Years Action (Действия в ранните години)
4:20

Когато практикуващ в етапа на обучение в ранна възраст, който работи ежедневно с детето или СОП
координатор идентифицират дете със специални образователни потребности, те трябва да изготвят
действия, които са допълнителни или различни от тези, предоставяни като част от обичайните учебни
програми и стратегии, предоставяни в средата (Early Years Action (Действия в ранните години)) .

4:21

Основание за намеса чрез Early Years Action (Действия в ранните години) може да бъдат
опасенията на практикуващия или родителя за дете, което въпреки че получава подходящо
обучение в ранна възраст то:
●

има малък или никакъв напредък, дори когато подходите на преподаване са особено насочени към
подобряване на идентифицираните слаби области на детето

●

продължава да работи на нива значително под очакваните за деца на подобна възраст в
определени области

●

има устойчиви емоционални и поведенчески затруднения, които не се подобряват от техниките на
управление на поведението, които обикновено се използват в средата

●

има сетивни или физически проблеми и продължава да има малък или никакъв напредък, въпреки
предоставянето на индивидуална помощ и оборудване

●

има затруднения в общуването и/или взаимодействието и изисква конкретна индивидуална
намеса, за да има достъп до обучение.

4:22

Ако практикуващите, в консултация с родителите, заключат, че детето може да има нужда от
допълнителна подкрепа, за да напредва, персоналът трябва да потърси помощта на СОП
координатора.

4:23

Като важна част от Early Years Action (Действия в ранните години) СОП координаторът и колегите му
трябва да съберат цялата известна информация за детето и да потърсят допълнителна нова информация
от родителите. В някои случаи външни специалисти от здравни и социални служби или служби по
образователна психология
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вече може да се занимават с детето. СОП координаторът трябва да надгражда съществуващите
знания на детето. Работата на различни агенции с детето често е много важно за малки деца.
Образователният психолог може да има ключова роля при оценка и намеса, и в предоставянето на
подкрепа и съвети за родителите. Образователните психолози могат да помогнат на учителите и
родителите да забележат индивидуалните потребности на детето и да им помогнат да адаптират
отговора си съответно. В такива случаи е добра практика за тези специалисти да поддържат връзка
със средите за обучение в ранна възраст и да ги информират за актуалното състояние. Когато тези
специалисти не са работили вече с практикуващи, СОП координаторът трябва да се свърже с тях, ако
родителите са съгласни.
4:24

Родителите са основен източник на информация в много случаи. Събраната информация може да се
поддържа като част от индивидуалния регистър на детето, който ще включва също и предишни
наблюдения върху детето, като част от редовната оценка и системите за записване на информация в
самата среда за обучение в ранна възраст. Средите трябва да са сигурни, че родителите напълно
участват в образованието на детето си и трябва винаги да бъдат напълно информирани за това как
средата се стреми да задоволи подребностите на детето им.

4:25

Деца с обучителни затруднения или забавяне на развитието, и чиито родители не са с английски като
първи език, не владеят свободно английски или са с увреждания, е вероятно да бъдат в особено
неблагоприятно положение, ако специалните образователни потребности не са идентифицирани във
възможно най-ранен етап. Родителите може да не бъдат в състояние да изразят опасенията си заради
липса на средства за комуникация с доставчик на обучение в ранна възраст. Когато такива затруднения
възникнат, местните образователни органи трябва да гарантират, че родителите и съответните
специалисти имат достъп до хора, владеещи езика на знаците или преводачи и преведени
информационни материали, така че ранните опасения за поведението, здравето и развитието на детето
да могат да бъдат споделени. Двуезичен помощен персонал, учители по английски като допълнителен
език и учители за глухи може да са в състояние да помогнат. Служби за родителско партньорство,
напълно обсъдени в Глава втора, също ще бъдат източник на съвети и подкрепа. Без такава подкрепа
ранното идентифициране и намеса може да бъде забавено или неефективно.

Естество на намесата
4:26

СОП координаторът и учителят на детето, в консултация с родителите, трябва да вземат решение за
действия , необходими, за да се помогне на детето да напредва като се има предвид предишната му
оценка. Понякога се очаква, че действията ще включват подкрепа под формата на разполагане на
допълнителен персонал, за да се осигури индивидуално обучение за детето. Това може да не бъде найподходящият начин за подпомагане на детето. Действията следва да дадат възможност на много
малки деца със специални образователни потребности за максимално учене и напредък. Ключът се крие
в ефективни индивидуализирани мерки за обучение и преподаване. Ресурсите могат да бъдат
допълнително време с възрастен за разработване характера на планираната намесата и наблюдението
на ефективността ѝ; предоставяне на различни учебни материали или специално оборудване;
индивидуална или групова подкрепа или създаване и обучение на персонал, който да въведе поефективни стратегии. Бърз достъп до услугите за подкрепа на местния образователен орган за съвети
относно стратегии, оборудване или обучение на персонала, може да направи възможно осигуряването на
ефективна намеса без нужда от ресурси от външни агенции.
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Индивидуални учебни планове
4:27

Стратегии, използвани, за да се позволи на детето да напредне, трябва да бъдат записани в
индивидуалния учебен план. Трябва да включва информация за краткосрочни цели за детето,
стратегиите на преподаване и предоставяните грижи, когато планът се преразглежда и се взимат предвид
резултатите от предприетите действия. В индивидуалния учебен план трябва да се записва само това,
което е допълнение или различно от учебния план, който е част от нормалното обучение.
Индивидуалният учебен план трябва да бъде отчетливо написан и да се съсредоточава върху три или
четири ключови цели. Индивидуалните учебни планове трябва да се обсъждат с родителите и детето.

Преразглеждане на индивидуалните учебни планове
4:28

За предпочитане е индивидуалните учебни планове да бъдат постоянно преразглеждани и при такива
обстоятелства не може просто да има „фиксиран срок“ или официална среща за преразглеждане. Обаче
индивидуалните учебни планове трябва да се преразглеждат редовно и най-малко три пъти в годината.
Преразглежданията не трябва да бъдат прекалено формални, но мненията на родителите за напредъка
на детето трябва да се търсят и родителите трябва да бъдат консултирани като част от процеса на
преразглеждане. Допълнителни съвети относно индивидуални планове за обучение и включване на
учениците могат да бъдат намерени в СОП набора от инструменти.

Early Years Action Plus (Действия в ранните години плюс)
4:29

Early Years Action Plus (Действия в ранните години плюс) се характеризира с включването на външни
услуги , които могат да помогнат на средите за обучение в ранна възраст със съвети за нови
индивидуални учебни планове и цели, предоставяне на повече оценки от специалисти, даване на съвети
за използването на нови или стратегии на специалисти, или материали, а в някои случаи, осигуряване на
подкрепа за конкретни дейности. Видовете съвети и подкрепа за среди за обучение в ранна възраст ще
варира според местните политики. Местните образователни органи имат правото, съгласно раздел 318(3)
от Закона за образованието от 1996 г. да доставят стоки и услуги за подпомагане на средите за обучение
в ранна възраст извън субсидирания сектор в подкрепа на децата със специални образователни
потребности, които имат право на държавно финансиране, но нямат становище.

4:30

Искане на помощ от външни служби е вероятно да последва решение, взето от СОП координатора и
колегите му, в консултация с родителите, на среща за преразглеждане индивидуалния учебен план на
детето. Преразглеждането следва да отчита:

4:31

●

постигнат ли е напредък?

●

какви са мненията на родителите?

●

има ли нужда от повече информация или съвети за детето?

Основата за препращане да се търси помощ от външни агенции може да бъде, че въпреки
получаване на индивидуализирана програма и/или концентрирана подкрепа, детето:
●

продължава да има малък или никакъв напредък в специфични области за продължителен период

●

продължава да работи по учебна програма за обучение в ранна възраст, на значително по-ниско
ниво от това, което се очаква от децата на подобна възраст

●

има емоционални или поведенчески затруднения, които значително и редовно влияят на обучението
на детето или на обучението на цялата група, въпреки индивидуализираната програма за управление
на поведението
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4:32

●

има сетивни или физически потребности и има нужда от допълнително оборудване или редовни
посещения за пряка намеса или съвети от практикуващи от специализираната служба

●

има текущи затруднения в общуването или взаимодействието, които пречат на развитието на
социалните взаимоотношения и създават значителни бариери за обучението.

Когато средата за обучение в ранна възраст търси помощта на външни служби за подкрепа, тези служби
ще трябва да видят регистрите на детето, съхранявани в средата, за да се установи кои стратегии вече
са били използвани и кои цели са определени и постигнати. Обикновено след това ще наблюдават
детето в тяхната среда за обучение, ако това е целесъобразно и осъществимо, така че да могат да
посъветват за нови и подходящи цели за индивидуалния учебен план на детето и придружаващи
стратегии.

Искания за задължителна оценка
4:33

За много малко деца помощта, предоставена от средата за обучение в ранна възраст чрез програмата
Action Plus (Действия плюс) няма да бъде достатъчно ефективна да даде възможност на детето да
напредва задоволително. Тогава ще бъде необходимо за средата, в консултация с родителите и всички
външни агенции, които вече участват, да помисли дали задължителната мултидисциплинарна оценка
може да е подходяща.

4:34

Родители, училища и среди могат да отправят искане до местния образователен орган за задължителна
оценка. Среди, които получават финансиране от правителството за осигуряване на обучение в ранна
възраст, с изключение на субсидирани детски градини или предучилищни класове в субсидирани
училища, в момента имат законово право да искат оценка само за четири и пет годишни, за които
предоставят предучилищно обучение (тези деца, за които местния образователен орган трябва да
19
осигури образование съгласно раздел 118 от Закона за училищните стандарти и рамки). Местният
образователен орган тогава е отговорен да определи дали задължителната оценка е необходима.

4:35

Когато е отправено искане за задължителна оценка до местния образователен орган, детето ще трябва да
е показало значителни причини за безпокойство. Местният образователен орган обикновено ще търси
доказателства, че всяка стратегия или програма, изпълнявана за конкретното дете е продължила за
разумен период от време без успех. Местният образователен орган ще има нужда от ясна документация
във връзка със специални образователни потребности на детето и всяко действие, предприето за
справяне с тези потребности. Всеки местен образователен орган ще има своя собствена система за
препращане. При решаване дали да се направи оценка на конкретно дете, местните образователни
органи трябва, доколкото е възможно, да вземат предвид съществуващата информация, включително
индивидуалните учебни планове, а не да питат за допълнителни писмени доказателства.

4:36

В много малко случаи, когато има тежки и комплексни потребности степента на потребностите на детето
ще бъде очевидна. В такива случаи исканията за оценка може да се отправят преди намесата по време
на етапа на обучение в ранна възраст и няма да има никаква нужда от отчети от всички агенции
ангажирани с детето преди местния образователен орган да може да достигне до решение. Местният
образователен орган трябва да действа по отчетите от специалисти, свързани най-тясно с детето.

19

До септември 2004 г. задълженията на местние образователни органи съгласно раздел 118 ще се разширят относно децата на три годишна възраст. Когато това се
случи, правото на искане на оценки автоматично ще бъде разширено да покрие исканията за три годишните.
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Здравни услуги за деца в ранна възраст

Тръстовете на Здравните органи и Националната здравна служба трябва да информират
родителите и подходящите местни образователни органи, когато формират мнение, че децата в
задължителната училищна възраст могат да имат специални образователни потребности. Те също
така трябва да информират родителите, ако смятат, че дадена доброволна организация е
възможно да бъде в състояние да им даде съвет или помощ във връзка с някакви специални
образователни потребности, които детето може да има.
Виж Раздел 332, Закон за образованието от 1996 г.

4:37

Здравните служби трябва да предупредят родителите и местния образователен орган за потенциалните
затруднения на детето. Център за развитие на детето или екип може да предостави мултипрофесионално
мнение на ранен етап. Ранен контакт със здравните служби ще бъде важен, за да се гарантира, че няма
никаква физическа причина за конкретно затруднение (като слухово или зрително увреждане) или за
осигуряване на консултации по възможните причини и ефективното управление на трудно поведение.
Развитието на детето и последващият напредък в училище също ще бъдат засегнати от техния общ
здравен статус. Всички среди за обучение в ранна възраст трябва да са наясно как да получат
информация и съвети по свързани със здравето въпроси, използвайки здравните услуги на училището,
общопрактикуващ лекар на детето или съответния член на центъра за развитие на детето или екипа.
Когато дадена среда иска съвет относно конкретно дете тя трябва да се увери, че родителите са дали
съгласие за това.

4:38

Когато здравен орган или тръст (може би на базата на информацията, предоставена от
общопрактикуващ лекар) считат, че едно дете може да има специални образователни потребности,
те трябва да информират родителите за своите възгледи и да дадат на родителите възможност да
обсъдят тези възгледи със служител от здравния орган или тръст (обикновено лекар, който има
съответните познания и опит). След това те трябва да информират съответния местен
образователен орган.

Задължителна оценка на деца под задължителната училищна възраст
4:39

Глава седем определя задължителните процедури за оценка. Сроковете и други задължителни
процедури за вземане на решение дали да се извърши мултидисциплинарна
оценка на дете в задължителната училищна възраст (и над две години) и за извършване на оценката,
и изготвяне на становище са същите като на деца в училищна възраст.

4:40

Гледната точка на родителите е особено важна при оценката на специалните образователни потребности
на малки деца. Местните образователни органи трябва да обмислят използването на обяснителни
листовки или насоки за родители за насърчаване на тяхното участие. Такава информация може да
включва обяснение на подкрепата за децата в средите за обучение в ранна възраст чрез Early Years
Action (Действия в ранните години) и Early Years Action Plus (Действия в ранните години плюс),
обяснение правата на родителите във връзка с искането на задължителна оценка, както и информация за
обстоятелствата, при които местният образователен орган ще обмисли даването на становище на дете.
Местните образователни органи трябва да гарантират, че на родителите се предлагат пълната гама от
услуги за родителско партньорство, както е описано в Глава втора на този Кодекс.

40
Специални образователни потребности – Кодекс на добрите практики

Критерии за задължителна оценка на деца в задължителна училищна възраст
4:41

При вземането на решение дали задължителната оценка е необходима за дете над две години, но под
задължителната училищна възраст, когато детето посещава среда за обучение в ранна възраст,
местният образователен орган трябва да зададе следните въпроси:
a.

какви затруднения са били идентифицирани от средата? Практикуващите предоставили ли са
индивидуализирани стратегии чрез Early Years Action (Действия в ранните години) и Early Years
Action Plus (Действия в ранните години плюс), за да помогнат на детето?

b.

потърсен ли е съвет отвън, по отношение:
●

физическото здраве и функциониране на детето

●

комуникационните умения на детето

●

сетивните и двигателни умения на детето

●

уменията за самоусъвършенстване на детето

●

социалните умения на детето

●

емоционалното и поведенческо развитие на детето

●

отговорите от опита от обучението на детето.

●

възгледите на родителите взети ли са предвид?

4:42

Когато детето не посещава среда за обучение в ранна възраст местният образователен орган трябва да
се опита да събере толкова информация, колкото е възможно преди да реши дали да оценява.

4:43

Местният образователен орган ще оцени доказателствата и ще реши дали затрудненията или
забавянето в развитието на детето е възможно да бъдат преодоляни единствено чрез становище за
специални образователни потребности. Когато образователните потребности на детето изглеждат да са
толкова тежки или комплексни, че да изискват внимание за голяма част от училищния живот на детето
или когато доказателствата посочват необходимостта от ранна намеса на специалист, която не може да
бъде предоставена в текущата среда, тогава местният образователен орган е вероятно да заключи, че
оценка е необходима.

Становища за деца в задължителна училищна възраст и над две години
4:44

Когато дете на възраст между две и пет години има такива тежки и комплексни потребности, че
задължителните процедури са съществено важни за максимално увеличаване на възможностите,
становището ще следва същия формат, като за всички други деца. Приносът на доставчиците на
необразователни услуги е вероятно да бъде от ключово значение.

4:45

Местните образователни органи трябва да отбележат, че родителите на деца под пет и над две години
могат да изразят предпочитание субсидирано училище да бъде посочено в становището на детето им.
Местният образователен орган трябва да посочи училището, което родителите са посочили, ако то
отговаря на критериите, посочени в Таблица 27 от Закона за образованието от 1996 г. (Виж 8:58).
Вероятен ключов въпрос е дали училището е подходящо за възрастта на детето. Родителите също
могат да направят постъпки в подкрепа на обучение в независима, частна или доброволна среда за
детето си. Ако местният образователен орган счита такова обучение за подходящо има право да заяви
това в становището и ако направи това, трябва да го финансира. Обаче няма смисъл да се прави това
за среди извън субсидирания сектор, освен ако средата не се съгласи, ако местния образователен орган
не може да изиска
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обучение в независима или доброволна среда да приеме дете. Местният образователен орган трябва да
гарантира, че родителите имат пълна информация относно диапазона на наличните предоставяни грижи
в рамките на органа и може да желае да предлага на родителите възможност да наблюдават такива
грижи и да обсъждат всеки техен аспект с посочения служител на местния образователен орган (виж
речника).
4:46

Местните образователни органи трябва да обмислят неофициално преразглеждане на становище за дете
под пет години най-малко на всеки шест месеца, за да гарантират, че осигуряваните грижи продължават
да бъдат подходящи за потребностите на детето. Такива преразглеждания ще допълват законовото
задължение да се извършва годишно преразглеждане съгласно разпоредбите, но няма непременно да
изискват същия набор от документация дотолкова, доколкото те отразяват съществени промени, които
може да са се случили в напредъка на дете на възраст под пет. Ако е необходимо становището трябва да
бъде изменено след преразглеждане след шест месеца.

Задължителна оценка на деца под две години

Ако местен образователен орган вярва, че дете в неговия район, на възраст под две години
може да има специални образователни потребности, за които местният образователен орган
трябва да определи предоставяне на специални образователни грижи, местният
образователен орган може да направи оценка на образователните потребности на детето, ако
майка се съгласи с него и трябва да направи такава оценка, ако майката го изиска. Такава
оценка се извършва по такъв начин, които органът счита за подходящ. След такава оценка
местният образователен орган може да направи становище за специални образователни
потребности на детето по такъв начин, какъвто счита за подходящ.
Виж Раздел 331, Закон за образованието от 1996 г.

4:47

Когато дете на възраст под две години е препратено към местния образователен орган е вероятно
родителите му или здравните служби първи да са идентифицирали специални потребности. В някои
райони на страната програми за сигурен старт ще са идентифицирали не само детето, но също така
координиран достъп до съответните услуги. Те ще продължат да предлагат подкрепа на семейството,
след като детето е било информирано за законовите услуги. Вероятно е детето да има определено
състояние или да има сериозен здравен проблем, които са предизвикали тревоги в ранен етап. Оценката
на деца под две години не трябва да следва задължителните процедури, които са приложими за оценки на
децата, които са на две и повече години.

Становища за деца под две години
4:48

Становища за деца под две години ще се дават рядко. Местният образователен орган първо трябва да
обмисли индивидуални програми за подкрепа според конкретните потребности на детето. Процедурите
не са уточнени в законодателството. Но докато местните образователни органи предпочитат да сключват
доброволни споразумения за покриване на такива мерки, те трябва да бъдат наясно, че родителски
искания за задължителна оценка може да показват, че тези мерки са недостатъчни. За много малки деца
местните образователни органи трябва да обмислят домашни програми като Портидж (Portage), ако има
такива, или перипатетически услуги за децата със слухови или зрителни увреждания. Родителите трябва
да бъдат консултирани относно естеството на помощта и подкрепата, които биха искали да получат.
Някои може да предпочитат да посещават център или да комбинират домашна подкрепа с подкрепа в
център.
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4:49

4:50

Ако е взето решение да се издаде становище, обикновено заради комплексните потребности на детето
или за да се позволи достъп до определена услуга, като домашно обучение или програма за развитие,
то трябва да включва:
●

цялата налична информация за детето, с ясно посочване на специалните образователни
потребности на детето

●

данни за мнението на родителите и на всички съответни специалисти

●

ясна представа за услугите, които се предлагат, включително приноса на образователната служба
и образователните цели, които трябва да се осигурят, както и приноса на всички задължителни и
доброволни агенции

●

описание на мерките за наблюдение и преразглеждане.

Местните образователни органи трябва да гарантират, че всички конкретни образователни цели се
преразглеждат редовно и, ако е необходимо, ревизират. Всяко действие ще изисква тясно
сътрудничество със здравните и социалните служби.

Специални образователни грижи за деца под задължителната училищна възраст
4:51

За много малки деца, достъпът до програмата за обучение у дома, като например тази на Портидж
(Portage) или услугите на учител за хора със слухови и зрителни увреждания, може да осигури найподходящата подкрепа или съвет. В случай на дете с поведенчески затруднения съветите на клиничен
психолог в център за детско развитие или образователен психолог може да позволят на детето да
остане в съществуващата среда. В повечето случаи трябва да има решение, че детето може да
посещава или да продължава да посещава, субсидирана среда за обучение в ранна възраст, но с
допълнителна подкрепа или ресурси. За някои деца може да бъде по-подходящо да се прехвърлят в
среди, където се предоставят специални грижи. Родителите трябва да са информирани и да бъдат
консултирани по време на процеса на вземане на такива решения.

4:52

Партньорствата за развитие и отглеждане на деца в ранна възраст и местният образователен орган
трябва да имат информация за детска градина или места в клас за деца със специални образователни
потребности, както и за места в независими и доброволни групи, семейни центрове, детски ясли или
други среди за предоставяне на грижи за малки деца в техния обхват. Партньорствата са длъжни да
включват тази информация в плана си. Отделите на службите за социални услуги ще бъдат в състояние
да предоставят информация за предоставяне на грижи за малки деца в нужда.

4:53

Ако детето е в регистъра за защита на детето на местния орган или ако не е налице загриженост за
благосъстоянието на детето, местният образователен орган и отделът за социални услуги трябва да
разгледат съвместно договаряне на споразумение за идентифициране потребностите на детето, както и
определяне и наблюдение на грижите необходими за задоволяване на тези потребности. Това трябва да
се направи внимателно и съгласно конфиденциалността на информацията. Ако детето е под опеката на
местния орган (живее с приемен родител или в пансьон), то неговата оценка може да формира част от
план за грижи на детето и да се преразглежда редовно.

Преместване в начално училище
4:54 В някои случаи дете под пет години може да е получило значителна подкрепа без необходимост от
становище. Ако е решено, че потребностите на детето са такива, че ще изискват становище преди да
влезе в началното училище, особено внимание трябва да се обърне
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на мненията на родителите и информация, достъпна от всички съответни агенции, осигуряващи грижи за
малки деца със специални потребности. Особено внимание се обръща на общото здраве и развитие на
детето, на домашната среда, за да се гарантира, че обучителното затруднение не е пряко свързано с пошироки проблеми в семейството. Всеки регистър, съставен от средата за обучение в ранна възраст за
дете с възможна специална потребност трябва да бъде прехвърлен към училището със съгласието на
родителя. Важността и ползите за детето от предоставяне на тези записи в училищата трябва
внимателно да се обясни на родителите.
4:55

Местният образователен орган следва да гарантира, че подходяща подкрепа е предоставена на
родителите, така че да могат да допринасят за напредъка на детето си в училище. На родителите трябва
да се предостави пълна информация, за да имат възможност да изразят предпочитание за подходящо
начално училище или да направят постъпки за независимо или несубсидирано специалнно училище.
Подробно разглеждане на видовете грижи, които може да са подходящи в етапа на началното
образование следва да се извършва като част от процеса на годишното преразглеждане, както е описано
в Глава девета.
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5 Идентификация, оценка и
предоставяне на грижи в начален етап на
образование
Въведение
5:1

Повечето деца, приети в предучилищна или начално училище вече ще са посещавали среда за обучение
в ранна възраст. Някои няма да са. Децата със специални образователни потребности, които са
посещавали детска градина, импровизирана квартална детска градина или друга среда за обучение в
ранна възраст трябва вече да са с идентифицирани потребности. Други може да не са. Училищата
трябва да знаят, че всяко дете, допуснато в първи клас може да има неидентифицирани специални
образователни потребности. Същото важи и за децата, които се прехвърлят от едно училище в друго по
време на началния етап.

5:2

Предоставянето на грижи за деца със специални образователни потребности е задължение за училище
като цяло. Освен управителният съвет, директорът на училището, СОП координаторът и всички други
членове на персонала имат важни ежедневни отговорности. Всички учители са учители на деца със
специални образователни потребности. Преподаването на тези деца е следователно отговорност на
цялото училище. На практика, начинът, по който тази отговорност се упражнява от отделните служители е
въпрос на училищата, който трябва да се реши в съответствие със средата, размера, приоритетите и
характера на училището.

5:3

В основата на работата на всеки клас в началното училище е непрекъснат цикъл на планиране,
преподаване и оценка, който отчита широк спектър от способности, дарби и интереси на децата. Поголямата част от децата ще научат и ще напреднат в рамките на тези мерки.

5:4

Националните учебни програми за обучение на ключови етапи 1 и 2 определят знанията, разбиранията и
уменията, очаквани от децата в тази възрастова група. Като част от мерките на нормалното училище,
учителите планират от националните учебни програми за обучение, използвайки всички налични
20
гъвкавости и правят преценки за представянето на децата по отношение на описанията за подходящото
ниво.

5:5

Оценката по описанията на националната учебна програма за съответното ниво по всеки предмет ще
даде възможност на училището да разгледа отделните постижения на детето и напредъка спрямо
очакваните нива за по-голямата част от техните връстници. Националните стратегически рамки за
грамотност и математически умения за преподаване също предоставят основа за оценка върху
национални норми. Тези деца, чиито цялостни постижения или постигнатото по конкретни предмети
попадат значително извън диапазона на очакваните може да имат специални образователни потребности.

5:6

Процесът на оценяване трябва винаги да бъде четворен. Трябва да се съсредоточи върху обучителните
характеристики на детето, учебната среда, която училището осигурява на детето, целта и стила на
преподаване. Трябва да се признае, че някои трудности в обучението може да се причиняват или
утежняват от учебната среда на училището или от отношенията възрастен/дете. Това означава,
внимателно разглеждане на въпроси като организация на класната стая, учебни материали, стил на
преподаване и диференциация, за да решат как могат да бъдат разработени така, че да се позволи на
детето да учи ефективно.

20

Наръчникът за националната учебна програма за начални учители в Англия (National Curriculum Handbook for Primary Teachers in England) (Отдел за квалификации и учебни
програми(QCA/99/457)) включва изявление, озаглавено "Включване: Осигуряване на възможности за ефективно обучение за всички деца. „ Националната учебна програма е
задължителна, освен ако не е официално обявена за неприложима чрез подходяща разпоредба. За повече информация вижте Неприлагане на националната учебна програма
0118/2000 (www.dfes.gov.uk/natcurr/disapplyprimary).
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Предоставяне на грижи в началните училища21
5:7

Всички училища ще искат да оценят записаните сегашни нива на постижения на всяко дете, за да се
гарантира, че се надгражда моделът на обучение и опитът, които вече са установени в предучилищна
възраст на детето. Училищата следва да използват информация, подадена към тях, когато детето се
прехвърля от обучението в ранна възраст. Средите за обучение в ранна възраст ще поддържат регистри
за всяко дете, които ще бъдат полезна отправна точка за всички деца. Това се отнася за децата, които се
прехвърлят в училища в начален етап на обучение. Представянето на някои деца може да се променя
изключително много в различните среди. Следователно когато е възможно, важно е да се търсят
множество източници на доказателства за представянето на детето в различни роли и ситуации.

5:8

Училищата трябва да имат предвид, че средите за обучение в ранна възраст са длъжни да вземат
предвид този Кодекс на добри практики и се очаква да правят планове за деца със специални
образователни потребности, но без становища чрез Early Years Action (Действия в ранните години) и
Early Years Action Plus (Действия в ранните години плюс). По този начин, когато детето тръгне на
училище и вече е било идентифицирано като имащо специални образователни потребности, училището
трябва да има достъп до регистри, които ще включват предишните индивидуални учебни планове на
детето. Индивидуалните учебни планове на детето ще са написани в контекста на учебната програма в
предучилщния етап, съдържащ аспекти, които са били в допълнение или различни от подходите и
обучение, обикновено предоставяни за всички деца.

5:9

Резултатът от базовата оценка, който се определя по отношение на всички деца, скоро след като започнат
начално училище, може да покаже притеснителни области. Въпреки че оценката не е специално
проектирана да идентифицира тези деца със специални образователни потребности, трябва да насочи
учителите към децата, които имат конкретни затруднения, някои от които може да имат специални
потребности.

5:10

Така, ако детето има определени специални образователни потребности при започване на начално
училище, директорът, СОП координаторът и класният ръководител на детето трябва да:

21

●

използват информацията от предишния образователен опит на детето, за да осигурят изходни
точки за разработването на подходяща програма за детето

●

идентифицират и съсредоточат вниманието върху уменията на детето и да маркират области,
където детето се нуждае от помощ в рамките на класа

●

използват процесите на базова оценка, за да позволят на детето да покаже това, което знае, разбира
и може да направи, както и да се идентифицират всички обучителни затруднения

●

гарантират, че текущо наблюдение и оценка осигуряват редовна обратна връзка за учители и
родители за постиженията и опита на детето, и че резултатите от тази оценка формират основата
за планиране на следващите стъпки в обучението на детето

●

включват родителите в разработване и прилагане на подходи за съвместно обучение у дома
и в училище.

Терминът „начално училище“ в тази глава се отнася за всички видове начални или средни субсидирани училища. Също така включва специалните училища с
ученици от съответната възрастова група (с изключение на специални училища, създадени в болниците).
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Ранно идентифициране
5:11

Важността на ранното идентифициране, оценка и предоставяне на грижи за всяко дете, което може да
има специални образователни потребности не може да се подценява. Колкото по-рано се предприемат
действия, толкова по-отзивчиво е вероятно да бъде детето и по-лесно може да се правят намеси без
прекомерно смущение на организацията на училището. Оценката трябва да се разглежда не като
единично събитие, а по-скоро като непрекъснат процес.

5:12

Ако затрудненията на детето се окажат преходни, детето впоследствие ще може да учи и напредва
нормално. Ако предоставяните грижи от училището не отговарят на затрудненията на детето, може
да се предприемат ранни мерки за предвиждане на допълнителна помощ, от която детето може да се
нуждае.

5:13

За да помогнат да се идентифицират деца, които могат да имат специални образователни потребности,
училищата могат да измерват напредъка на децата чрез позоваване на:

5:14

●

представянето им, наблюдавано от учителя като част от продължаващото наблюдение и
оценка

●

резултатите от базовата оценка

●

техния напредък спрямо целите, определени в Националните стратегически рамки за грамотност и
математически умения

●

изпълнението им според описанията за нивото в Националната учебна програма в края на ключов
етап

●

стандартизирани инструменти за скрининг или оценка.

Училищата трябва също да бъдат отворени и отзивчиви към изразяване на загриженост от страна
на родителите и да вземат предвид всяка информация, която родителите предоставят на за
детето си.

Английски като допълнителен език
5:15

Идентификацията и оценката на специалните образователни потребности на децата, чийто майчин език
не е английски, изисква особено внимание. Необходимо е да се разгледа детето в контекста на неговия
дом, култура и общност. Където има несигурност относно отделното дете, училищата трябва да
използват изцяло местните източници на съвети свързани с етническата група, разчитайки на
съществуващата връзка с общността, където тя съществува.

5:16

Липсата на владеене на английски език не трябва да се приравнява с обучителни затруднения, както се
разбират в този Кодекс. В същото време, когато децата с английски като допълнителен език напредват
бавно, не трябва да се приема, че езикът е единствената причина. Те могат да имат обучителни
затруднения. Училищата трябва да проверяват внимателно всички аспекти на дейността на детето в
различни области, за да установят дали проблемите в класната стая са поради ограничения във
владеенето на езика, който се използва там или възникнат в следствие на специални образователни
потребности. В ранен етап трябва да се предвиди пълна оценка на представянето им в миналото по
всеки от езиците, които говорят, как ги използват в момента и колко са напреднали. Информацията за
езиковите им умения, получена по този начин ще формира основата на по-нататъшната работа с тях
както за подпомагане на техните обучителни затруднения, така и при планирането на помощта за
допълнителния език, която е необходима.
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Национална учебна програма
5:17

Националната учебна програма е законово изискване за всички22 субсидирани училища23 , която
определя областите и съдържанието на обучението във всеки ключов етап. Тя осигурява достъп до
основните области на обучение и развитие на знанията, разбирането и уменията, от които децата ще се
24
нуждаят, за да станат активни и отговорни граждани. Всички деца в сектора на началното образование
трябва да имат достъп до Националните стратегически рамки за грамостност и математически умения,
заедно с Националната учебна програма. Всички училища чрез своя цикъл на наблюдение, оценка,
планиране и преразглеждане ще осигурят по-голямо разграничаване от учебната програма, учебни
адаптации и дисциплинарни процедури в зависимост от индивидуалните силни и слаби страни на
децата. Различни подходи трябва да се използват, за да се осигурят възможности за най-добри
постижения на всички ученици. Тези видове мерки се прилагат за всички деца и не са част от
специалните образователни грижи.

5:18

Ефективното управление, характерът на училището и учебната среда, мерки, свързани с дисциплината и
обучението могат да помогнат да се предотврати появата на някои специални образователни
потребности, както и свеждане до минимум на другите. Промяната на учебните дейности в рамките на
основната програма за обучение ще помогне на училищата да отговорят на обучителните потрености на
всички деца. Националните стратегически рамки за грамостност и математически умения предоставят
ефективни модели за планиране, които позволяват на всеки учител да свърже учебните цели с
потребностите на своите ученици. Също така дават насоки относно включване на децата със СОП в часа
по грамотност и урока по математика. Училищата не трябва да приемат, че обучителните затруднения на
децата винаги са резултат единствено или дори главно от проблеми на детето. Практиките на училището
са от значение – за добро или зло. Управителният орган, директорът и СОП координаторът трябва да
бъдат бдителни за всеки конкретен модел при идентифицирането и регистрирането на специални
образователни потребности на децата от училището или при изразяване на загриженост от страна на
родителите и трябва да разгледждат общите практики и политики на училището в контекста на такива
модели.

5:19

По този начин всички начални училища трябва да разгледат видовете опции и разнообразието от
дейности на разположение в рамките на класа, за да може децата да имат достъп до националната
учебна програма. Планирането на учителите трябва да бъде гъвкаво, за да признае потребностите на
всички деца като индивиди и да гарантира напредък, съответствие и диференциация. Становищата за
25
включване на националната учебна програма подчертават важността от осигуряване на възможности
за ефективно обучение за всички ученици и предлагат три основни принципа за включване:
●

определяне на подходящо обучение

●

отговоряне на разнообразните потребности на учениците

●

преодоляване на потенциалните пречки за обучение и оценка за лица и групи от ученици.

22

Нормативната уредба се съдържа в Част V на Закона за образованието от 1996 г. и заповедите, направени съгласно тези разпоредби.

23

Националната учебна програма не е изискване за институциите за осигуряване на образование за деца, които не могат да посещават обикновено или специално училище, защото са
изключени, болни или поради друга причина, (Pupil Referral Units) или болнични специални училища.

24

Допълнителни указания могат да бъдат намерени в „Планиране, преподаване и оценка на учебни програми за ученици с обучителни затруднения.“ Отдел за
квалификации и учебни програми, март 2000 г.

25

Включване: Осигуряване на възможности за ефективно обучение за всички деца. „ Отдел за квалификации и учебни програми, QCA/99/458.
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Степенуван отговор
5:20

С цел да се помогне на децата, които имат специални образователни потребности, основните училища
трябва да приемат степенувания отговор, който обхваща множество стратегии. Този подход признава, че
има един континуум от специални образователни потребности и, където е необходимо, води до
увеличаване опита на специалиста, за да се справи той с трудностите, които детето може да изпитва.
Обаче училището трябва, освен в изключителни случаи, да използва напълно всички налични в класната
стая и училището ресурси преди да се обърне към външни ресурси.

5:21

Този Кодекс определя модел на действие и намеса, която е предназначена да помогне на децата за
независим живот. По-специално процедурите, които видовете субсидирани училища могат да приемат, за
26
да изпълнят задължението си да положат всички усилия за сметка на деца със специални
образователни потребности. В много случаи предприетите действия ще означават, че потребностите на
детето са задоволени. Само за тези деца, чийто напредък продължава да причинява тервоги трябва да
бъдат предприети допълнителни действия. За деца в начално училище този Кодекс препоръчва, когато
детето се идентифицира, като такова със специални образователни потребности, училището да се
намеси, както е описано по-долу в School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни
действия плюс).

5:22

Тези намеси обикновено не са стъпки към задължителна оценка.
Нито са пречки, за да може да се направи задължителна оценка. Някои деца ще имат нужда от помалко, а не от повече помощ, ако намесата работи успешно. Намесата е средство за свързване на
предоставяните специални образователни грижи с потребностите на детето и следователно са част
от цикъла на непрекъснато и систематично планиране, действие и преразглеждане в рамките на
училището, за да се даде възможност на всички деца да учат и напредват.

5:23 Добрите практики могат да приемат множество различни форми. Дори и тези училища, които решат да
следват тясно модела на Кодекса може да се наложи да направят корекции, за да отразят техните
конкретни обстоятелства. Моделът се отнася за субсидирани начални училища, с изключение на
специални училища, но могат да бъдат приети по различен начин, например, в малко селско начално
училище и голяма градска гимназия. Моделът все пак въплъщава принципите, изложени по-долу, които
са в центъра на този Кодекс и които всички училища трябва да имат предвид:
●

предоставянето на грижи за дете със специални образователни потребности трябва да
съответства на характера на неговите потребности

●

трябва да се води редовно регистър за специалните образователни потребности на детето,
предприетите действия и резултатите.

Водене на документация
5:24

Училищата трябва да записват стъпките, предприети, за да се отговори на потребностите на отделните
деца. СОП координаторът на училището трябва поеме отговорността за гарантиране, че регистрите са
правилно поддържани и на разположение при нужда. Ако училищата препратят дете за задължителна
оценка, следва да предоставят на местния образователен орган регистър на тяхната работа с детето,
включително на средства или специални мерки, които са направили достъпни. Местните образователни
органи и училищата могат да пожелаят да обсъдят използването на договорените индивидуални учебни
програми в School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс). Това
може да е особено полезно за гарантиране, че информацията ефективно се прехвърля между

26 Виж параграф 1:21
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училищата. Образователните разпоредби от 2000 г. (Информация за ученика) изискват училищата да
предоставят пълен регистър за ученика на приемащото училище, дори и ако новото училище не подава
искане за това. Тези регистри трябва да включват цялата информация, съхранявана от СОП
координатора, включително индивидуалния учебен план.
5:25

Наред с информацията, която всички училища ще записват за всички деца, регистърът на ученика или
профилът за дете със СОП трябва да включва информация за напредъка на детето и поведението му в
самото училище, среда за обучение в ранна възраст, предишно училище, от родителите и от здравни и
социални служби. Може да включва още представата на детето за всякакви затруднения и как може да се
подходи към тях.
Може също така да е необходимо да се запише в профила информация за потребностите на детето
във връзка с общите стратегии, които трябва да се използват за да се предостави достъп до
учебната програма и учебния ден.

5:26

Събраната информация трябва да даде представа на тези, занимаващи се с детето за вероятни
незабавни образователни проблеми и цялостна картина на силните и слабите страни на детето.

Работа с други доставчици на помощ
5:27

Много деца със специални образователни потребности имат редица затруднения и постигането
на образователните цели е вероятно да бъде забавено без партньорство в образованието на
детето между всички заинтересовани страни. Следователно, подкрепата за деца със специални
образователни потребности изисква съгласуван подход от здравни специалисти, отдели за социални
услуги, специализирани служби за помощ на местния образователен орган и други доставчици на
подкрепа. Всички тези услуги имат за цел да предоставят комплексна услуга за детето, така че
родителите да възприемат предоставянето на услугите като „непрекъснато“. Те трябва да се
поддържат един друг напълно информирани за действията, предприети в подкрепа на детето.
Съгласно Закона за децата от 1989 г. и Закона за образованието от 1996 г. училищата, местните
образователни органи и отделите на здравните и социални служби на местните власти са длъжни да
си помагат един на друг по различни начини. Допълнителни указания за други агенции се съдържа в
Глава десета.

Включване на социални услуги
5:28

Училищата трябва да бъдат наясно с пълната гама от местни услуги, предоставяни от отделите на
социалните служби. Отделите на социалните служби имат задължения съгласно Раздел 17 от Закона за
децата от 1989 г. да предоставят набор от услуги за деца, разглеждани като такива „в нужда“ (виж
речника). Докато едно дете със специални образователни потребности не е непременно „в нужда“, както
е определено в Закона за децата от 1989 г., този закон позволява интегриран подход към образованието,
здравето и хуманното отношение към потребностите на децата със специални образователни
потребности, които са „в нужда“. Също така изисква местните образователни органи и други да
подпомагат отделите на социалните служби, ако детето страда
или е в опасност от понасяне на съществени вреди (раздел 47 от Закона за децата от 1989 г.).27

5:29

Определеният учител, който трябва да се „грижи“ за децата трябва да работи в тясно сътрудничество
със СОП координатора, когато детето също има СОП. Училищата трябва също така да гарантират, че
28
когато едно дете е ''под грижите“ на местния образователен орган, и социалният работник на детето,
където е възможно, и родителите са включени в образованието на детето и във всички процеси,
свързани със специални образователни потребности.

27

Здравно министерство и др. „Рамка за оценка на деца в нужда.“ април 2000 г.

28

Министерство на образованието и заетостта/Здравно министерство, Насоки за образованието на децата и младите хора в
социални заведения. май 2000 г.
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Ролята на СОП координатора в обикновените начални училища29
5:30

СОП координаторът, в сътрудничество с директора и управителния орган, играе ключова роля при
определянето на стратегическото развитие на СОП политиката и предоставянето на специални грижи в
училището с цел повишаване постиженията на децата със СОП. СОП координаторът поема ежедневната
отговорност за управляването на СОП политиката и координацията на предоставяните грижи за
отделните деца със СОП, работи в тясно сътрудничество с персонал, родители, настойници и други
агенции. СОП координаторът също така предоставя съответните професионални насоки на колеги с цел
осигуряване на високо качество на преподаване за деца със СОП.

5:31

СОП координаторът, с подкрепата на директора и колегите, се стреми да разработи ефективни начини за
преодоляване на бариерите за обучение и поддържане на ефективно преподаване, чрез анализ и оценка
потребностите на децата, чрез контрол на качеството на преподаване и стандартите на постиженията на
учениците и чрез поставяне на цели за подобрение. СОП координаторът трябва да си сътрудничи с
координаторите по учебната програма, така че на обучението на всички деца да се дава еднакъв
приоритет и наличните ресурси да се използват за максимален ефект.

5:32

В обикновените начални училища основните отговорности на СОП координатора могат да включват:
●

ежедневно съблюдаване на училищната СОП политика

●

координиране на предоставяните грижи за деца със специални образователни потребности

●

поддържането на връзки и съветване с колеги учители

●

управление на помощниците в обучението

●

ръководене на регистъра за всички деца със специални образователни потребности

●

поддържането на връзки с родители на деца със специални образователни потребности

●

принос за обучението на персонала

●

поддържането на връзки с външни агенции, включително подкрепа от местния образователен
орган и служби по образователна психология, здравни и социални служби и доброволчески
организации.

Време, необходимо за СОП координация
5:33

Ръководните органи и директорите ще трябва внимателно да обмислят графика на СОП координатора,
съгласно Кодекса и в контекста на наличните ресурси на училището. Опитът показва, че СОП
координаторът се нуждае от време за: планиране и координация извън класната стая; поддържане на
подходящи индивидуални регистри и такива на цялото училище на децата в School Action (Училищни
действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс) и на тези със становища; преподаване на
ученици със СОП; наблюдаване на учениците в клас без преподавателски ангажимент; управление,
подкрепа и обучение на помощници; поддържане на връзки с колеги и със среди за обучение в ранна
възраст и средни училища. Достъпът до телефон и стая за интервюта също е желателен, когато е
възможно. В много училища управителният орган е бил в състояние да разпредели времето на
административния персонал, за да помогне на СОП координатора и по този начин да му позволи
да използва опита си по-ефективно.

29 Агенция за обучение на учители, „Национални стандарти за координатори за специални образователни потребности“ дава насоки за обучение и развитие на СОП
координатори.
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5:34

В училищата задълженията на СОП координатора ще бъдат конкретна отговорност за един член на
персонала. По отношение на отговорността ролята на СОП координатора е поне еквивалентна на тази
на координатора за учебната програма, грамотността или математическите умения. Ролята отнема
време и затова обикновено е неподходящо за СОП координатора да има други отговорности. Много
училища намират за ефективно СОП координаторът да бъде член на старши ръководен екип. Обаче,
въпреки че в много малки училища директорът или заместникът може да се наложи да поеме ролята на
СОП координатор, такова решение следва да се обмисли много внимателно.

5:35

Добра практика за разходите за СОП координатора е (или онази част от работата, посветена на
задълженията на СОП координатора) да се определят съгласно базовия бюджет на училището, а не
съгласно допълнителни средства, делегирани на училището с цел изпълнение на специфичните нужди
на децата със СОП.

5:36

Директорите и управителите трябва да подкрепят СОП координатора в използването на информационни
и комуникационни технологии (ИКТ) за системи за управление на СОП и за подготовка и записване на
индивидуални планове за обучение. Директорите също трябва да гарантират, когато е възможно, че СОП
координаторът е в състояние да общува с други СОП координатори чрез, например, форума за СОП
координаторите, координиран от Британската агенция за комуникации и технологии в образованието
30
(BECTa).

Мониторинг на напредъка на децата
5:37

Начинът, по който училище отговаря на потребностите на всички деца има пряко влияние върху
естеството на допълнителната помощ, която изискват децата със специални образователни потребности,
както и на точката, в която допълнителна помощ се изисква. Ключът за посрещане потребностите на
всички деца се намира в знанията на учителя за всички умения и способности на децата и способността
на учителя да свързва тези знания за намиране на начини за предоставяне на подходящ достъп до
учебния план за всяко дете.

5:38

Отделните училища решават процедурите, които трябва да приемат за посрещане потребностите на
всички деца, за наблюдение и оценка на напредъка им и за определяне на характера на специалните
образователни грижи, които трябва да осигурят. Важно е тези процедури да са внимателно управлявани и
контролирани и да има ефективна вътрешна комуникация и връзка между персонала.

5:39

Училищната система за наблюдение и оценка на напредъка на отделните деца трябва да предостави
информация за областите, където детето не напредва задоволително, въпреки че стила на преподаване
е бил променен. Тези наблюдения трябва да бъдат подобрени чрез знания, изградени във времето за
силните и слабите страни на детето. Използвайки тези доказателства, учителите може да сметнат, че
стратегиите, които използват в момента с детето не дават резултат за обучението му, дотолкова
ефективно, доколкото това е възможно. При тези обстоятелства те ще трябва да се консултират със СОП
координатора и да обсъдят какво друго може да се направи. Отправната точка винаги ще бъде преглед на
стратегиите, които се използват в момента и начина, по който могат да се развият. Преразглеждането
може да доведе до заключението, че ученик се нуждае от по-голяма помощ, в сравнение с това, което
обикновено е на разположение в рамките на определен клас или предмет. След това трябва да се обърне
внимание на осигуряване на помощ на ученика чрез School Action (Училищни действия).

30 Форумът на СОП координаторите може да бъде намерен на www.becta.org.uk/senco/sources/senfor
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Училището има задължението да информира родителите на детето, че специални
образователни грижи са предоставяни на детето, защото детето има СОП.
Виж Раздел 317А, Закон за образованието от 1996 г.

5:40

Тъй като повечето училища са в постоянен контакт с родители, те са в състояние да преценят как да
кажат на родителите, че детето им получава специални образователни грижи, защото има СОП. Това
трябва да бъде направено по начин, който насърчава родителите да допринасят с познаването и
разбирането на тяхното дете и да изкажат притеснения, които могат да имат за потребностите на детето
им и относно грижите, които се полагат за него. Въпреки че е отговорност на управителния орган да
гарантира, че родителите са информирани, в практиката
тя обикновено следва да се делегира на директора, който ще реши как да включи и други членове на
персонала при информирането на родителите.

5:41

Ключовият тест за необходимостта от действия е доказателство, че настоящите темпове на напредъка са
недостатъчни. Не трябва да се смята, че всички деца ще напредват с една и съща скорост. Трябва да се
направи преценка във всеки отделен случай за това, което е разумно да се очаква, че конкретно дете
може да постигне. Когато напредъкът не е достатъчен, ще бъде необходимо да се вземат някои
допълнителни или различни действия, за да се даде възможност на ученика да се учи по-ефективно.
Независимо от нивото на трудности на учениците, ключовият тест за това доколко са изпълнени
обучителните им потребности е за да определи дали те имат адекватен напредък.

5:42

Адекватният напредък може да се определи по редица начини. Той може, например, да
бъде напредък, който:
●

стеснява разликата в постиженията на детето и неговите връстници

●

предотвратява тази разлика в постиженията да става все по-голяма

●

е подобен на този на връстниците, които заочват от същата базова линия, но по-малък от този на
по-голямата част от тях

●

съвпада с или подобрява предишното ниво на напредък на детето

●

осигурява достъп до пълна учебна програма

●

показва подобрение на независимост, социални или лични умения

●

демонстрира подобрения в поведението на детето.

School Action (Училищни действия)
5:43

Когато класен учител или СОП координатор идентифицират дете със СОП, класният учител трябва да
осигури намеса, която е вдопълнение или различна от това, което се осигурява като част от
обичайните учебен план и стратегии (School Action (Училищни действия)).

5:44

Основание за намеса чрез School Action (Училищни действия) може да бъде притеснение на
учителя или другите, подкрепено от доказателства, за дете, което въпреки получаване на поразлични възможности за обучение:
●

има малък или никакъв напредък, дори когато подходите на преподаване са особено насочени към
подобряване на идентифицираните слаби области на детето
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●

показва признаци на затруднения при развиването на грамотност или математики умения, които
водят до лоши постижения в някои учебни области

●

има устойчиви емоционални и поведенчески затруднения, които не се подобряват от техниките на
управление на поведението, които обикновено се използват в училището

●

има сетивни или физически проблеми и продължава да има малък или никакъв напредък, въпреки
предоставянето на специализирано оборудване

●

има затруднения в общуването и/или взаимодействието и продължава да има малък или никакъв
напредък, въпреки предоставянето на изменена учебна програма.

5:45

Ако класният учител на детето, в консултация с родителите, заключат, че детето може да има нужда от
допълнителна подкрепа, за да напредва, учителят трябва да потърси помощта на СОП координатора.
Учителят и СОП координаторът трябва да обсъдят основанията на учителя за безпокойство, заедно с
всякаква информация за детето, която вече е на разположение в училището.

5:46

За да подпомогне информираността за решението за естеството на допълнителната помощ, която може
да е необходима на детето чрез School Action (Училищни действия), класният учител заедно със СОП
координатора следва да събират цялата налична информация за детето и да търсят допълнителна
информация от родителите. В някои случаи външни специалисти от здравни или социални служби вече
могат да са ангажирани с детето. В такива случаи е добра практика за тези специалисти да поддържат
връзка с училището и да ги информират за техния принос. Когато тези специалисти не са работили с
персонала в училището, СОП координаторът трябва да се свърже с тях,
ако родителите са съгласни.

5:47

СОП координаторът трябва да поеме водеща роля в по-нататъшната оценка на детето особено на
силните и слаби страни, при планирането на бъдещата подкрепа на детето в дискусия с колеги и в
мониторинга и впоследствие прегледа на предприетите действия. Класният учител на детето обикновено
трябва да запази отговорността за работа с детето ежедневно, както и за планиране и предоставяне на
индивидуализирана програма. Родителите винаги трябва да бъдат консултирани и информирани за
предприетите действия за подпомагане на детето и за резултата от това действие.

5:48

Информацията, събрана за детето, както и подробности за допълнителна помощ, която му е
предоставяна, могат да бъдат включени в индивидуалния регистър на детето. Регистърът трябва да
включва предишни наблюдения върху детето, направени като част от системите за оценка и
записване за всички деца.

Естество на намесата
5:49

СОП координаторът и класният учител на детето, в консултация с родителите, трябва да вземат
решение за действия , необходими, за да се помогне на детето да напредва като се има предвид
предишната му оценка. Понякога се очаква, че тази помощ ще бъде във формата на отпускане на
допълнителен персонал, за да се позволи
осигуряване на индивидуално обучение на детето. Това може да не бъде най-подходящият начин за
подпомагане на детето, обаче. По-подходящ подход може да е да се предоставят различни учебни
материали или специално оборудване; да се въведат групова или индивидуална подкрепа;
да се отдели допълнително време с възрастен за разработването на характера на планираните намеса
и наблюдение на ефективността ѝ или да предприемат обучение на персонала за въвеждане на поефективни стратегии. Бърз достъп до услугите за подкрепа на местния образователен орган за съвети
относно стратегии, оборудване или обучение на персонала, може да направи възможно осигуряването
на ефективна намеса без нужда от ресурси от външни агенции.
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Индивидуални учебни планове
5:50

Стратегии използвани, за да се позволи на детето да напредва, трябва да се записват в индивидуалния
учебен план. Допълнителна информация за управлението на индивидуалните учебни планове и
груповите учебни планове може да бъде намерена в СОП набора от инструменти. Индивидуалния учебен
план трябва да включва информация за:
●

краткосрочни цели, зададени за или от детето

●

учебни стратегии, които ще бъдат използвани

●

грижи, които ще бъдат въведени

●

кога планът ще бъде преразгледан

●

критерии за успех и/или изходни критерии

●

резултати (които ще се отчитат, когато се преразглежда индивидуалният учебен план).

5:51

В индивидуалния учебен план трябва да се записва само това, което е допълнение или различно от
учебния план, който е част от нормалното обучение на всички деца. Индивидуалният учебен план трябва
да бъде отчетливо написан и да се съсредоточава върху три или четири ключови цели, избрани от тези,
свързани с ключовите области на комуникация, грамотност, математика, поведение и социални умения,
които съответстват на потребностите на детето. Индивидуалният учебен план трябва да се обсъжда с
родителите и детето.

5:52

Когато дете с идентифицирани СОП е сериозно застрашено от изключване, индивидуалният
31
учебен план трябва да отразява подходящи стратегии за посрещане на неговите потребности .
Програмата за учителска подкрепа не трябва да се използва, за да замени степенувания отговор
за специални образователни потребности.

Преразглеждане на индивидуалните учебни планове
5:53

Индивидуалните учебни планове следва да бъдат преразглеждани най-малко два пъти в годината. В найдобрия случай трябва да се преразглеждат своевременно или евентуално по-често за някои деца. Поне
едно преразглеждане в годината може да съвпада с рутинната родителска вечер, въпреки че училищата
трябва да приемат, че някои родители ще предпочитат лична среща. Преразглежданията не трябва да
бъдат прекалено формални, но мненията на родителите за напредъка на детето трябва да се търсят и
родителите трябва да бъдат консултирани като част от процеса на преразглеждане. Когато е възможно,
детето също трябва да взема участие в процеса на преразглеждане и да участва в поставянето на
целите. Ако детето не е участва в преразглеждането, мнението му трябва да се взима предвид във всяко
обсъждане.

School Action Plus (Училищни действия плюс)
5:54

Искане на помощ от външни служби е вероятно да последва решение, взето от СОП координатора и
колегите му, в консултация с родителите, на среща за преразглеждане индивидуалния учебен план на
детето. Училищата трябва да се консултират със специалисти, когато предприемат действия от името на
дете чрез School Action Plus (Училищни действия плюс). Но участието на специалистите не трябва да се
ограничава само до такива деца. Външни специалисти могат да играят важна роля за много ранна
идентификация на специални образователни потребности и при консултиране на училища за ефективно
предоставяне на грижи, предназначени да предотвратят развитието на по-значителни потребности. Те
могат да действат като консултанти и да бъдат източник на съвети за стратегии за управление на
обучението и поведението за всички учители.

31 Насоки са изложени в Проспекта на Министерството на образованието и заетостта 10/99 „Социално
включване: Подкрепа за ученика.“

55
Глава 5: Идентификация, оценка и грижи в началния етап

5:55

В School Action Plus (Училищни действия плюс)външни служби за помощ, както тези, предоставени от
местния образователен орган, така и тези от външни агенции, обикновено ще наблюдават детето в
училище, ако това е подходящо и осъществимо, така че да могат да съветват учителите по нови
индивидуални учебни планове с нови цели и придружаващи стратегии, да предоставят повече оценки на
специалисти, които могат да информират за планиране и измерване напредъка на ученика, да дават
съвети за използването на нови или стратегии от специалист или материали, а в някои случаи да осигурят
подкрепа за конкретни дейности. Видове съвети и подкрепа за училищата ще варира според местните
политики.

5:56

Основанията за School Action Plus (Училищни действия плюс) могат да бъдат, че въпреки
получаване на индивидуализирана програма и/или концентрирана подкрепа съгласноSchool Action
(Училищни действия )детето:
●

продължава да има малък или никакъв напредък в специфични области за продължителен период

●

продължава да работи по национална учебна програма, на значително по-ниско ниво от това,
което се очаква от децата на подобна възраст

●

продължава да има затруднения при развиването на грамотността и математическите умения

●

има емоционални или поведенчески затруднения, които значително и редовно влияят на обучението
на детето или на обучението на цялата група, въпреки индивидуализираната програма за управление
на поведението

●

има сетивни или физически потребности и има нужда от специализирано оборудване, редовни
съвети или посещения от специализирана служба

●

има текущи затруднения в общуването или взаимодействието, които пречат на развитието на
социалните взаимоотношения и създават значителни бариери за обучението.

5:57

Когато училищата търсят помощта на външни служби за подкрепа, тези служби ще трябва да видят
записите за детето, за да се установи кои стратегии вече са били използвани и кои цели са определени и
постигнати. Тогава могат да посъветват за нови и подходящи цели за индивидуалния учебен план на
детето и за придружаващите стратегии. Поставените цели могат да изискват оценка на специалист за
измерване напредъка на детето. Ако е така, външни специалисти, например, образователни психолози
могат да са необходими за това.

5:58

СОП координаторът и класният учител, заедно със координаторите по учебната програма, грамотност и
математически умения и външни специалисти, трябва да обмислят различни учебни подходи и
подходящо оборудване и материали за обучение, включително и използването на информационните
технологии. Външният специалист може да действа в консултативен капацитет, да предоставя
допълнителна оценка от специалист или да участва в обучението на детето директно. В някои случаи
подобрено управление или алтернативни договорености, на базата на консултация от здравни
специалисти може значително да намали специалните образователни потребности на детето.

5:59

Полученият нов индивидуален учебен план на детето трябва да определи нови стратегии за подпомагане
напредъка на детето. Макар и разработени с помощта на външни специалисти, стратегиите, определени
в индивидуалния учебен план обикновено трябва да бъдат изпълнени, поне отчасти и доколкото е
възможно, в нормалната класна стая. Осъществяването на предвидената намеса, определена в
индивидуалния учебен план продължава да бъде отговорност на класния учител.

5:60

Ако СОП координаторът и външният специалист считат, че информацията, събрана за детето е
недостатъчна и че по-подробни съвети трябва да бъде получени от други външни специалисти, тогава
трябва да се търси съгласието на родителите на детето.

56
Специални образователни потребности – Кодекс на добрите практики

5:61

СОП координаторът трябва да отбележи в регистъра на детето:
●

какви допълнителни съвети се търсят

●

подкрепата, която трябва да се осигурява на детето до получаване на съветите.

Искане на училището за задължителна оценка
5:62

Когато е отправено искане за задължителна оценка от училището до местния образователен орган,
детето ще трябва да е показало значителни причини за безпокойство. Местният образователен орган ще
търси доказателства от училището, че стратегия или програма, изпълнявана за конкретното дете е
продължавала за разумен период от време без успех и че алтернативи са били изпробвани или
причините, защо това не е било направено. Местният образователен орган ще има нужда от информация
за напредъка на детето с течение на времето и от ясна документация във връзка със специални
образователни потребности на детето и всяко действие, предприето за справяне с тези потребности,
включително всички ресурси или въведени специални мерки. В някои случаи ще има съществуващи
отчети или писмени съвети от външни агенции, които трябва да бъдат включени в документацията, обаче
когато няма такива доказателства местните образователни органи не трябва да я изискват, за да решат
дали е необходима оценка.

5:63

Доказателството, което местният образователен орган ще трябва да разгледа при решаване дали да се
направи задължителна оценка е описано в Глава седма. Критериите, които местните образователни
органи могат да приемат при вземането на решение дали да издадат становище за конкретно дете, са
изложени в Глава осма. Редовната връзка между местния образователен орган и училищата следва да
гарантират, че има яснота за информацията, изисквана от органа, когато се изисква оценка.

5:64

До момента, когато класния ръководител смята да попита за задължителна оценка за специални
образователни потребности на детето, училището трябва да бъде в състояние да предостави
писмени доказателства или информация за:

5:65

●

действията на училището чрез School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни
действия плюс).

●

индивидуални учебни планове за ученика

●

данни от редовни преразглеждания и резултатите от тях

●

здравето на ученика, включително медицинска история на детето, където е уместно

●

нива на националната учебна програма

●

постижения свързани с грамотност и математика

●

образователни и други оценки, например от съветващ ресурсен учител или образователен
психолог

●

възгледите на родителите и на детето

●

участието на други професионалисти

●

участие от социалните или образователните служби.

Описанието за обучителни затруднения и напредък, заедно с информация за специални образователни
грижи ще е в основата на която местният образователен орган може да прецени дали задължителната
оценка е необходима. Ако помощните услуги на местния образоваелен орган и, в частност,
образователните психолози на местните образователни органи, вече са били включени при оценката на
детето и при преглеждане на грижите, местният образователн орган трябва да може да реши
сравнително бързо
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дали е необходима задължителна оценка. В същото време и докато последваща
задължителна оценка се прави, на детето трябва да продължи да се помага чрез School
Action Plus (Училищни действия плюс).

Преместване в училище
5:66

Когато децата се местят от училища, дали през времето за това или по друго време, началните училища
са длъжни да прехвърлят училищните регистри за всички ученици в рамките на 15 дни откакто детето
32
престава да бъде записано в училището. Когато споразумения за прехвърляне се правят предварително
е добра практика информацията да бъде предоставена навреме за подходящо планиране от приемащото
училище. Средните училища или новото начално училище трябва да получат училищните регистри на
всички ученици, идентифицирани от техните наални училища като такива със специални образователни
потребности. Когато такъв ученик е приет в ново училище, училището трябва да притежава полезна
информация за детето, включително подробна обща информация, събрана от СОП координатора на
началното училище; копия от индивидуалните учебни планове, изготвени в подкрепа на намеса чрез
School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс); и всички становища
за специални образователни потребности.

Работа с деца със становища за специални образователни потребности
5:67

Всички деца със становища за специални образователни потребности, независимо дали в обикновени или
специални училища, трябва да имат краткосрочни цели. В повечето случаи стратегиите за постигането на
тези цели ще бъдат изложени в индивидуалния учебен план. Както при School Action (Училищни
действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс) индивидуалният учебен план трябва да
съдържа само това, което е допълнително или различно от учебния план на останалите ученици.

Годишно преразглеждане
5:68

Процедурите, които трябва да бъдат следвани по време на годишното преразглеждане на
становищата са обяснени в Глава девета. Има обаче определени точки, когато условията за
годишното преразглеждане може да се наложи да се променят.

5:69

Всички, които са загрижени за детето трябва внимателно да обмислят прехода между етапите.
Предварителното планиране е от съществено значение. Този ход трябва да се разглежда
първоначално на срещата за преразглеждане преди последната година в текущото училище. Така
обсъждането за преминаване от начално към средно образование ще трябва да се осъществи за
първи път на преразглеждането през петата година.

5:70

На преразглеждането през петата година трябва да бъде възможно, в повечето случаи, да се дадат ясни
препоръки за вида на грижите, от които детето ще се нуждае в прогимназиалния етап. След това ще бъде
възможно за родителите да посещават средните училища и да разгледат подходящите опции в рамките
на същите или подобни срокове като други родители.

5:71

В много малко случаи, опциите може да не са ясни по време на преразглеждането в петата година. В
този случай може да се наложи да се проведе междинно или ранно годишно преразглеждане през
есента на шестата година. Много рядко потребностите на детето може да се променят след
преразглеждането през петата година до такава голяма степен, че препоръките за вида на грижите да
трябва да се измени. Това трябва да се осъществи чрез междинно преразглеждане или
преразглеждане през шестата година.

32 Образователни разпоредби от 2000 г. (Информация за ученика).
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5:72

Следователно за всички деца, които се прехвърлят в различните етапи, освен от среди за обучение в
ранна възраст, временни препоръки трябва да се предвидят в годината преди прехвърляне, така че
родителите да могат да обмислят варианти в същото време като другите родители. Становището на
детето трябва да бъде изменено до 15 февруари на годината на прехвърляне съгласно препоръките от
годишното преразглеждане, мненията на родителите, предпочитанията и като отговор на консултацията
на местния образователен орган с училището. Няма да бъде необходимо да се изисква годишно
преразглеждане за тези деца, тъй като информацията от предходното преразглеждане може да се
използва. Всички мерки за настаняването на детето трябва да са изпълнени не по-късно от началото на
март преди прехвърлянето. Важно е настаняванията да приключат във възможно най-кратък срок, за да
могат предварителните мерки във връзка с това настаняване да се осъществят и да се гарантира, че
родителите и децата се чувстват уверени и сигурни.

5:73

Добра практика е СОП координаторът на приемащото училище, когато е възможно, да присъства на
окончателното годишно преразглеждане в началното училище на ученици със становища, за които е
посочено конкретното училище. След това ще бъде възможно за приемащото училище да планира
съответни промени в учебните програми и подходящ индивидуален учебен план, които да започне в
началото на новата учебна година. Също така ще даде възможност на ученика и родителите да бъдат
уверени, че прехвърлянето ще е ефективно.
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4 Идентификация, оценка и
грижи в сектора на средното образование
Въведение
6:1

Всички обикновени училища ще приемат ученици, които вече са били идентифицирани, като имащи
специални образователни потребности. Някои от учениците ще са идентифицирани от тяхното начално
училище и ще получават помощ чрез School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни
действия плюс), докато някои могат да имат становища. Средните училища ще трябва да бъдат наясно,
че всеки ученик, приет до седмата година може да има неидентифицирани специални образователни
потребности. Също така трябва да разберат, че специалните образователни потребности на децата са
един континуум и също могат да се променят с течение на времето. Както и че периодът на прехвърляне
и приспособяване към ново училище, който е от решаващо значение за всички ученици, може да бъде
особено предизвикателство за ученик със специални образователни потребности.

6:2

Предоставянето на грижи за ученици със специални образователни потребности е задължение за
училище като цяло. Освен управителният съвет, директорът на училището, СОП координаторът и
екипът за помощ в обучението, както и всички други членове на персонала имат важни оперативни
отговорности.
Всички учители са учители на ученици със специални образователни потребности. Преподаване на
такива ученици е следователно отговорност на цялото училище, което изисква отговор на цялото
училище. На практика, начинът, по който тази отговорност се упражнява от отделните служители е въпрос
на училищата, който трябва да се реши в съответствие със средата, размера, приоритетите и характера
на училището.

6:3

В основата на работата на всеки клас и предмет е непрекъснат цикъл на планиране, преподаване и
оценка, който отчита широк спектър от способности, дарби и интереси на учениците. По-голямата част
от учениците ще научат и ще напреднат в рамките на тези мерки.

6:4

От всяко училище се изисква да планира учебна програма, която включва осигуряване на тези предмети
от националната учебна програма, които са задължителни на ключови етапи 3 и 4. Учителите трябва да
предават националните учебни програми за обучение по начини, които отговарят на специалните
изисквания за обучение на учениците.33 Някои различия в изискванията на ключов етап 4 са разрешени
чрез разпоредби съгласно раздел 363 от Закона за образованието от 1996 г., които позволяват
неприлагане на учебните предмети от националната учебна програма за конкретни цели.34

6:5

Оценката по описанията на националната учебна програма за съответното ниво по всеки предмет ще
даде възможност на училището да разгледа отделните постижения на ученика и напредъка спрямо
очакваните нива за по-голямата част от неговите връстници. Тези ученици, чиито цялостни постижения
или постигнатото по конкретни предмети попадат значително извън диапазона на очакваните може да
имат специални образователни потребности.

Предоставяне на грижи в средните училища35
6:6

33

Всички средни училища ще искат да оценят записаните сегашни нива на постижения на всеки ученик, за
да се гарантира, че се надгражда моделът на обучение и опитът, които вече са

Наръчникът за националната учебна програма за учители в средно училище в Англия (National Curriculum Handbook for Secondary Teachers in England) (Отдел за квалификации и
учебни програми(QCA/99/458)) включва изявление, озаглавено „Включване: Осигуряване на ефективни възможности за всички деца.“ Националната учебна програма е
задължителна, освен ако не е официално обявена за неприложима чрез подходяща разпоредба. За повече информация вижте Неприлагане на националната учебна програма
0118/2000 (www.dfes.gov.uk/natcurr/disapplysecondary).

34

Образователни разпоредби от 2000 г. (Национална учебна програма) (Изключения на ключов етап 4) (Англия).

35

Терминът „средно училище“ се отнася за всички видове субсидирани средни училища. Също така включва субсидирани средни училища, както и специални
училища (с изключение на специални училища в болници) с ученици на съответната възраст за средно образование.
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установени в начална училищна възраст на детето. Средните училища трябва да знаят, че началните
училища са длъжни да им прехвърлят училищните регистри за всички ученици в рамките на 15 дни
откакто учениците, престават да бъдат записани в училището. Средните училища, следователно трябва
да получат, в седмата година, училищните регистри на всички ученици, идентифицирани от техните
начални училища, като такива със специални образователни потребности. Също така трябва да
получават копия от становищата на учениците, които се прехвърлят при тях.
6:7

Когато такъв ученик е приет в средно училище, училището трябва да притежава полезна информация за
детето, включително подробна обща информация, сравнена от СОП координатора на началното
училище; копия от индивидуалните учебни планове, изготвени в подкрепа на намеса чрез School Action
(Училищни действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс); и всички становища за специални
образователни потребности. Тази информация може да помогне да се оформи учебната програма и
планирането на обучението на ученика в първите няколко месеца в средното училище. Много
обикновени средни училища допълват информацията, получена от началните училища чрез извършване
на техни собствени оценки за новите ученици.

6:8

Училищата трябва да използват изцяло информацията, предадена им от началните училища. Добра
практика е средните училища да си сътрудничат тясно с техните подаващи начални училища и да
организират въвеждащи дни през летния срок за учениците, които се прехвърлят. Това помага за
постигане на гладък и успешен преход за всички ученици. Където е възможно, СОП координаторите на
средните училища трябва да присъстват на годишните преразглеждания на становищата на учениците
през шестата година, за да се гарантира плавен преход и подходящо планиране на учебната програма на
ученика и на първият му индивидуален учебен план през седмата година.

6:9

Ако за ученик е известно, че има специални образователни потребности, когато пристига в училището,
директорът, СОП координаторът, координаторите по грамотност и математически умения, ведомствени
и други колеги трябва да:
●

използват информацията от началното училище на ученика, за да осигурят изходни точки за
разработването на подходяща учебна програма за ученика

●

идентифицират и съсредоточат вниманието върху уменията на ученика и да маркират области,
където той/тя се нуждае от помощ в рамките на класа

●

гарантират, че текущо наблюдение и оценка осигуряват редовна обратна връзка за всички учители и
родители, за постиженията и опита на ученика, и че резултатите от тази оценка формират основата
за планиране на следващите стъпки в обучението на ученика

●

гарантират, че са осигурени максимално подходящи неформални възможности за ученика да
покаже това, което знае, разбира и може да направи чрез програмата за обучение

●

включват ученика в планирането и договарянето на цели, които да отговарят на неговите потребности

●

включват родителите в разработване и прилагане на подходи за съвместно обучение у дома и
в училище.

Ранно идентифициране
6:10

Важността на ранното идентифициране и оценка на всеки ученик, който може да има специални
образователни потребности не бива да се пренебрегва и в етапа на средно образование. Колкото по-рано
се предприемат действия, толкова по-бързо подходяща помощ може да се предостави без неоснователно
прекомерно нарушаване на организацията на училището и толкова по-отзивчив е вероятно да бъде
ученикът. Училищата често използват подходящи инструменти за скрининг или оценка, за да им помогнат
за това
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при ранно идентифициране Каквито и системи да са налице, обаче, оценката трябва да се разглежда не
като единично събитие, а като непрекъснат процес.
6:11

Ако затрудненията на ученика се окажат временни степента му на напредък може да бъде временно
различна, въпреки че той/тя ще бъде в състояние да учи и напредва заедно с връстниците си. Ако
затрудненията са по-малко отзивчиви към намесата, предоставена от училището, тогава може да се
предприеме ранно разглеждане на видовете допълнителна помощ, която може да бъде необходима.

6:12

За да помогнат да се идентифицират ученици, които могат да имат специални образователни
потребности, училищата могат да измерват напредъка на децата чрез позоваване на:

6:13

●

доказателства от наблюдение на учител и оценка

●

изпълнението им според описанията за нивото в Националната учебна програма в края на ключов
етап

●

техния напредък спрямо целите, определени в Националните стратегически рамки за грамотност и
математически умения

●

стандартизирани инструменти за скрининг или оценка.

Училищата трябва също да бъдат отворени и отзивчиви към изразяване на загриженост от страна на
родителите и да вземат предвид всяка информация, която родителите предоставят за детето си.
Училищата трябва да гарантират, че родителите са запознати с местните служби за родителски
партньорства, които ще могат да предложат на родителите съвети и подкрепа. Някои млади хора може
да повишат опасенията си за собствения си напредък и техните възгледи трябва да се третират
сериозно. Овен това, други специалисти като личния съветник на Кънекшънс (Connexions Personal
Adviser) може да се запознаят с проблемите, тъй като работят с младите хора, за да решават
проблемите, особено свързани с тийнейджърските им години.

Английски като допълнителен език
6:14

Идентификацията и оценката на специалните образователни потребности на младите хора, чийто майчин
език не е английски, изисква особено внимание. Необходимо е да се разгледа младиат човек в контекста
на неговия дом, култура и общност. Където има несигурност относно отделния индивид, училищата
трябва да използват напълно местните източници на съвети свързани с етническата група, разчитайки на
съществуващата връзка с общността, където тя съществува.

6:15

Липсата на владеене на английски език не трябва да се приравнява с обучителни затруднения, както се
разбират в този Кодекс. В същото време, когато учениците с английски като допълнителен език напредват
бавно, не трябва да се приема, че езикът е единствената причина. Те могат да имат обучителни
затруднения. Училищата трябва да проверяват внимателно всички аспекти на дейността на ученика в
различни области, за да установят дали проблемите в класната стая са поради ограничения във
владеенето на езика, който се използва там или възникнат от специални образователни потребности.

6:16

В ранен етап трябва да се предвиди пълна оценка на представянето им в миналото по всеки от езиците,
които говорят, как ги използват в момента и колко са напреднали. Информацията за езиковите им
умения, получени по този начин ще формират основата на по-нататъшната работа с тях както за
подпомагане на техните обучителни затруднения, така и при планирането на помощта за допълнителния
език, която е необходима. Когато такава информация е

62
Специални образователни потребности – Кодекс на добрите практики

налична от начално училище за деца, за които се знае, че са изложени на риск, трябва да се положат
всички усилия тя да бъде получена при преместване.

Национална учебна програма
6:17

Националната учебна програма е законово изискване за всички ученици36 в субсидирани училища, което
определя области и учебно съдържанието във всеки ключов етап, осигуряване на достъп до основните
области на обучение и развитие на знанията, разбиранията и уменията, необходими за самостоятелно
развитие и за превръщане на учениците в активни и отговорни граждани. Децата в основния етап ще
имат достъп до Националните стратегически рамки за грамотност и математически умения заедно с
Националната учебна програма. За някои деца може да е подходящо да се продължи приемането на
тези стратегии и на ключов етап 3.

6:18

Ефективното управление, характерът на училището и учебната среда, мерки, свързани с дисциплината и
обучението могат да помогнат да се предотврати появата на някои специални образователни
потребности, както и свеждане до минимум на другите. Диференцирането на учебни дейности по
предмети в рамките на учебната програма за средно образование ще помогне на училищата да отговорят
на обучителните потребности на всички ученици. Училищата не трябва да приемат, че обучителните
затруднения на учениците винаги са резултат единствено или дори главно от проблеми на ученика.
Степента на напредък на учениците може понякога да зависи от това какво и как им се преподава.
Практиките на училището са от значение – за добро или зло. Управителният орган, директорът, СОП
координаторът, ръководителите на отделите и учителският персонал трябва да бъдат предупредени за
всеки конкретен модел при идентифицирането от училището на специални образователни потребности
или при изразяване на загриженост и тревоги от страна на родителите. Училищата може да се наложи да
преосмислят политиките и практиките, съгласно модела и честотата на специалните образователни
потребности, които са идентифицирани.

6:19

Учителите трябва да използват националните учебни програми за обучение, за да преподават знанията,
разбирания и умения, използвайки различни методи, които са подходящи за възможностите на
отделните ученици. За някои ученици ще бъде необходимо да се избира работа от по-ранни ключови
етапи, така че да могат да напредват и демонстрират напредък.

6:20

Становищата за включване на националната учебна програма 37 подчертават важността от
осигуряване на възможности за ефективно обучение за всички ученици и предлагат три основни
принципа за включване:

6:21

●

определяне на подходящо обучение

●

отговоряне на разнообразните потребности на учениците

●

преодоляване на потенциалните пречки за обучение и оценка за лица и групи от ученици.

Всички средни училища следва да разгледа съществуващите възможности в рамките на
училищната организация, за да се даде възможност на всички ученици да имат достъп до националната
учебна програма. Към промяна може да се подходи чрез разглеждане на природата и разнообразието от
дейности и интелектуалните изисквания за отделния ученик. Планирането на учителите трябва да бъде
гъвкаво, за да признае потребностите на всички ученици като индивиди и да гарантира напредък,
съответствие и диференциация. Много училища изберат да подпомагат планирането на учебната
програма и промяната ѝ чрез разумно използване на средата и групите от ученици по ниво на знания.
Трябва да се отбележи, че отделният ученик може да напредва с различни темпове в различни предметни
области и по този начин комплексно разглеждане за настаняване трябва да бъде извършвано предмет по
предмет. Когато среда

36

Нормативната уредба се съдържа в Част V на Закона за образованието от 1996 г. и заповедите, направени съгласно тези разпоредби.

37

„Включване: Осигуряване на възможности за ефективно обучение за всички деца.“ Отдел за квалификации и учебни програми, QCA/99/458.
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и група възникнат, или учебното съдържание, или скоростта на презентация на урока трябва да се
променят, за да отразяват потребностите на определената група.

Степенуван отговор
6:22

С цел да се помогне на учениците, които имат специални образователни потребности, училищата в
сектора на средното образование следва да приемат степенувания отговор, който включва широк обхват
от стратегии. Този подход ще бъде много подобен на този, който се използва в началните училища.
Въпреки че този отговор оповестява, че има един континуум от специални образователни потребности,
също така изисква, че училищата трябва да използват напълно наличните в класната стая и училището
ресурси преди, когато е необходимо, да се обърнат към нарастващия опит на специалистите, за да се
справят със затрудненията, които един ученик може да изпитва.

6:23

Този кодекс определя модел на действие и намеса, която е предназначена да помогне на учениците за
самостоятелно учене. По-специално процедурите, които училищата могат да приемат, за да изпълнят
38
задължението си да положат всички усилия за сметка на деца със специални образователни
потребности. В много случаи предприетите действия ще означават, че потребностите на ученика са
задоволени. Само за тези ученици, чийто напредък продължава да причинява тервоги трябва да бъдат
предприети допълнителни действия. За ученици в средно училище този Кодекс препоръчва, когато
младият човек бъде идентифициран като такъв със специални образователни потребности, училището
да се намеси, както е описано по-долу в School Action (Училищни действия) и School Action Plus
(Училищни действия плюс). Препоръчаният модел е много подобен на този застъпен в етапа на начално
образование, но взема под внимание различната организация в средното образование.

6:24

Тези намеси обикновено не са стъпки към задължителна оценка. Нито са пречки, за да може да се
направи задължителна оценка. Някои от учениците постепенно могат да се нуждаят от по-малко вместо от
повече помощ, ако намесата има успех. Такава намеса е подходящо средство за подпомагане на училища
и родители да свържат предоставяните специални образователни грижи с индивидуалните потребности
на ученика и следователно са част от продължителния и систематичен цикъл на планиране, действие,
преразглеждане и оценка в рамките на училището, за да се даде възможност на всички ученици да учат и
напредват.

6:25

Добрите практики могат да приемат множество различни форми. Дори и тези училища, които решат да
следват тясно модел на Кодекса може да се наложи да направят корекции, за да отразят техните
конкретни обстоятелства. Моделът се отнася за субсидирани средни училища, с изключение на
специални училища, но може да бъде приет по различен начин, например, в училище, което прави подбор
или частичен подбор на учениците и голямо градско общообразователно училище. Моделът въплъщава
принципите, изложени по-долу, които са в центъра на този Кодекс и които всички училища трябва да имат
предвид:
●

предоставянето на грижи за ученик със специални образователни потребности трябва да
съответства на характера на неговите потребности

●

трябва да се води редовно регистър за специалните образователни потребности на ученика,
предприетите действия и резултатите.

38 Виж параграф 1:21.
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Водене на документация
6:26

Училищата трябва да записват стъпките, предприети за да се да отговори на потребностите на отделните
деца. СОП координаторът на училището трябва да поеме отговорността за гарантиране, че регистрите са
правилно поддържани и на разположение при нужда. Ако училищата препратят ученик за задължителна
оценка, следва да предоставят на местния образователен орган данни за тяхната работа с ученика,
включително на средства или специални мерки, които са направили достъпни за този ученик. Местните
образователни органи и училищата могат да пожелаят да обсъдят използването на договорените
индивидуални учебни програми в School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни
действия плюс). Това може да е особено полезно за гарантиране, че съответната информация ефективно
се прехвърля между училищата. Образователните разпоредби от 2000 г. (Училищен регистър) изискват
училищата да предоставят пълен регистър за ученика на приемащото училище, дори и ако новото
училище не подава искане за това. Тези регистри трябва да включват цялата информация, съхранявана
от СОП координатора, включително индивидуалния учебен план.

6:27

Наред с информацията, която всички училища ще записват за всички ученици, регистърът на ученика или
профилът за дете със СОП трябва да включва информация за напредъка на ученика и поведението му в
самото училище, началното му училище или друго предишно училище, от родителите и от здравни и
социални служби и други съответни агенции, като Кънекшънс (Connexions). Може да включва още
представата на ученика за всякакви затруднения и как може да се подходи към тях. Може също така да е
необходимо да се запише в профила информация за потребностите на детето във връзка с общите
стратегии, които трябва да се използват, за да се предостави достъп до учебната програма и учебния
ден.

6:28

Събраната информация трябва да даде представа на тези, занимаващи се с детето за вероятни
незабавни образователни проблеми и цялостна картина на силните и слабите страни на детето.

Работа с други доставчици на помощ
6:29

Много млади хора със специални образователни потребности имат редица затруднения и постигането на
образователните цели е вероятно да бъде забавено без партньорство в образованието на ученика между
всички заинтересовани страни. Подкрепата за ученици със специални образователни потребности
изисква съгласуван подход от здравни специалисти, отдели на социални служби, специализирани служби
за помощ на местния образователен орган и други доставчици на услуги за подкрепа, включително
услугата Кънекшънс (Connexions). Всички тези услуги имат за цел да предоставят комплексна услуга за
детето, така че родителите и учениците да възприемат предоставянето на услугите като „непрекъснато“.
Мрежата от практикуващите трябва да осигури всички служби, които работят с детето да са напълно
информирани за действията, предприети в подкрепа на ученика. Законът за децата от 1989 г. и Законът
за образованието от 1996 г. налагат задължения на училищата, местните образователни органи и
отделите на здравните и социални служби на местните органи да си помагат един на друг. Допълнителни
указания за други агенции се съдържат в Глава десета.

Включване на социални услуги39
6:30

Училищата трябва да бъдат наясно с пълната гама от местни услуги, предоставяни от отделите на
социалните служби. Отделите на социалните служби имат задължения съгласно Раздел 17 от Закона за
децата от 1989 г. да предоставят набор от услуги за деца, разглеждани като такива „в нужда“ (виж
речника). Докато едно дете със специални образователни потребности не е задължително определено
като дете „в нужда“, както е определено в

39 Здравно министерство и др. „Рамка за оценка на деца в нужда.“ март 2000 г.
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Закона за децата от 1989 г., този закон позволява интегриран подход към образованието, здравето и
хуманното отношение към потребностите на децата със специални образователни потребности, които са
„в нужда“. Също така се изисква метните образователни органи и други да подпомагат отделите на
социалните служби, ако детето страда или е в опасност от понасяне на съществени вреди (раздел 27 от
Закона за децата от 1989 г.).
6:31

Определеният учител, който трябва да се „грижи“ за децата трябва да работи в тясно сътрудничество
със СОП координатора, когато детето също има СОП. Училищата трябва също така да гарантират, че
40
когато едно дете е ''под грижите“ на местния образователен орган, и социалният работник на детето,
където е възможно, и родителите са включени в образованието на детето, както и във всички процеси,
свързани със специални образователни потребности.

Ролята на СОП координатора в обикновените средни училища41
6:32

СОП координаторът, в сътрудничество с директора и управителния орган, играе ключова роля в оказване
на помощ за определяне на стратегическото развитие на СОП политиката и предоставянето на специални
грижи в училището с цел повишаване постиженията на учениците със СОП. СОП координаторът поема
ежедневната отговорност за управляването на СОП политиката и координацията на предоставяните
грижи за отделните ученици със СОП, като работи в тясно сътрудничество с персонала, родителите,
личния асистент на Кънекшънс и други агенции. СОП координаторът също предоставя съответните
професионални насоки на колеги с цел осигуряване на високо качество на преподаване за ученици със
СОП.

6:33

СОП координаторът, с подкрепата на директора и колегите, се стреми да разработи ефективни начини за
преодоляване на бариерите за обучение и поддържане на ефективно преподаване, чрез анализ и оценка
потребностите на учениците, чрез контрол на качеството на преподаване и стандартите на постиженията
на учениците и чрез поставяне на цели за подобрение.

6:34

СОП координаторът трябва да си сътрудничи с ръководителите на отделите, координаторите по
грамотност и математически умения, учители колеги, за да се гарантира, че за ученето за всички
ученици се дава равен приоритет и че наличните ресурси се използват за максимален ефект.

6:35

В обикновените средни училища основните отговорности на СОП координатора могат да включват:
●

ежедневно съблюдаване на училищната СОП политика

●

поддържането на връзки и съветване с колеги учители

●

управление на СОП екипа от учителите и помощниците за обучението

●

координиране на предоставяните грижи за ученици със специални образователни потребности

●

ръководене на регистъра за всички ученици със специални образователни потребности

●

поддържането на връзки с родители на ученици със специални образователни потребности

●

принос за обучението на персонала

●

поддържането на връзки с външни агенции, включително подкрепа от местния образователен
орган и служби по образователна психология, личния асистент на Кънекшънс, здравни и
социални служби и доброволчески организации.

40

Министерство на образованието и заетостта/Здравно министерство, Насоки за образованието на децата и младите хора в социални заведения. май
2000 г.

41

Агенция за обучение на учители, „Национални стандарти за координатори по специални образователни потребности“ дава насоки за обучение и развитие на СОП
координатори.
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Време, необходимо за СОП координация
6:36

Ръководните органи и директорите ще трябва внимателно да обмислят графика на СОП координатора,
съгласно Кодекса и в контекста на наличните ресурси на училището. Опитът показва, че СОП
координаторите имат нужда от време за: планиране и координация извън класната стая; поддържане на
подходящи индивидуални регистри и такива на цялото училище на ученици в School Action (Училищни
действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс) и на тези със становища; преподаване на
ученици със СОП; наблюдаване на учениците в клас без ангажимент за преподаване; управление на
ефективното внедряване на други учители в СОП екипа; управление, подкрепа и обучение на асистенти;
поддържане на връзки с ведомствени и други колеги; поддържане на връзки с подаващите начални
училища и работа с личния съветник на Кънекшънс във връзка с планиране на преместването. Достъпът
до телефон и стая за интервюта също е желателен, когато е възможно. В много училища управителният
орган е бил в състояние да разпредели времето на административния персонал, за да помогне на СОП
координатора и по този начин да му позволи да използва опита си по ефективно.

6:37

В повечето средни училища задълженията на СОП координатора ще бъдат конкретна отговорност
за един член на персонала. Ролята отнема време и затова обикновено е неподходящо СОП
координаторът да има други отговорности. По отношение на нивото на
отговорност и времето, необходимо за изпълнение на задачата, ролята на СОП координатора е
еквивалентна на тази на началника на отдела или съответния ръководител. Много училища намират за
ефективно СОП координаторът да бъде член на старши ръководен екип.

6:38

Добра практика за разходите за СОП координатора е (или онази част от работата, посветена на
задълженията на СОП координатора) да се определят съгласно базовия бюджет на училището, а не
съгласно допълнителни средства, делегирани на училището с цел изпълнение на специфичните нужди
на децата със СОП.

6:39

Директорите и управителите трябва да подкрепят СОП координатора в използването на информационни
и комуникационни технологии (ИКТ) за системи за управление на СОП и за подготовка и записване на
индивидуални планове за обучение. Директорите също трябва да гарантират, когато е възможно, че СОП
координаторът е в състояние да общува с други СОП координатори чрез, например, форума за СОП
координатори, координиран от Британската агенция за комуникации и технологии в образованието
42
(BECTa). Управленските структури в училище следва да гарантират, че всички функции на СОП
координатора могат да се извършват ефективно.

6:40

Има набор от организационни структури в обикновените средни училища, които подпомагат ефективното
прилагане на СОП политиката. Тъй като средните училища често са много големи, много училища имат
допълнителен персонал с отговорности на СОП координатор. Независимо от организацията всички
служители трябва да знаят и разбират тяхната роля и управлението трябва да гарантира, че тя е
неразделна част от длъжностната характеристика на съответния персонал.

Мониторинг на напредъка на ученика
6:41

Начините, по които средното училище отговаря на индивидуалните потребности на всички ученици има
пряко влияние върху естеството и честотата на допълнителна помощ изисквана от учениците със
специални образователни потребности. Ключът към задоволяване на потребностите на всички ученици е
в

42 Форумът на СОП координаторите може да бъде намерен на www.becta.org.uk/senco/sources/senfor
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знанията на учителя за уменията и способностите на всеки ученик и способността на учителя да
свързва тези знания с идентифицирането и осигуряването на подходящи начини за достъп до учебната
програма за всеки ученик.
6:42

Всички училища чрез своя цикъл на наблюдение, оценка, планиране и преразглеждане ще предвидят поголяма промяна на учебната програма. Те могат да решат, че за някои ученици на ключов етап 4, по43
гъвкави мерки би били подходящи.

6:43

Различни подходи трябва да се използват, за да се осигурят възможности за най-добри постижения на
всички ученици. Ефективното училище ще идентифицира общите стратегии и отговори в учебната
програма за средно образование за всички ученици, целяща да повиши учебните резултати на
учениците, очакванията и техния опит. Видовете отговор на учебната програма за всички ученици ще
влияят директно на необходимостта от намеса на индивидуално ниво.

6:44

Всички ученици трябва да знаят какво се очаква от тях. Например общите политики на средните
училища следва да съответстват на всички области. Училищата трябва по същия начин да бъдат
последователни в други области, като ясно указват, например, как очакват всички ученици да се държат
и да представят работата си. Акцентът върху грамотността в учебната програма ще допринесе за
постигането на съгласуваност в ръкописното писане, правопис, пунктуация и представяне. По този начин
за всички тематични области и за всички ученици, включително и тези със СОП, ще има общ набор от
очаквания в училище, които са известни на всички, както и допълнителен ангажимент да се помага на
тези ученици, които имат затруднения да постигнат тези очаквания.

6:45

Отделните училища решават процедурите, които трябва да приемат за посрещане потребностите на
всички ученици, за наблюдение и оценка на напредъка им и за определяне на характера на специалните
образователни грижи, които трябва да осигурят. Важно е тези процедури да са внимателно управлявани и
контролирани и да има ефективна вътрешна комуникация и връзка между персонала.

6:46

Училищната система и тази на отделите за наблюдение и оценка на напредъка на отделните ученици
трябва да предостави информация за областите, където ученикът не напредва задоволително, въпреки че
стила на преподаване е бил променен. Тези наблюдения трябва да бъдат подобрени чрез знания,
изградени във времето за силните и слабите страни на ученика. Използвайки тези доказателства,
ресурсните учители може да сметнат, че стратегиите, които използват в момента с ученика не дават
резултат за обучението му, дотолкова ефективно, доколкото това е възможно. При тези обстоятелства те
ще трябва да се консултират със СОП координатора и да обсъдят какво друго може да се направи.
Отправната точка винаги ще бъде преглед на стратегиите, които се използват в момента и начина, по
който могат да се развият. Оценката на използваните стратегии може да доведе до заключението, че
ученик се нуждае от по-голяма помощ, в сравнение с това, което обикновено е на разположение в рамките
на определен клас или предмет. След това трябва да се обърне внимание на осигуряване на помощ на
ученика чрез School Action (Училищни действия).

Училището има задължението да информира родителите на детето, че специални
образователни грижи са предоставяни на детето, защото детето има СОП.
Виж Раздел 317А, Закон за образованието от 1996 г.

43 Гъвкавост в учебната програма за средно образование, Отдел за
квалификации и учебни програми (QCA/99/477).
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6:47

Тъй като повечето училища са в постоянен контакт с родители, те са в състояние да преценят как да
кажат на родителите, че детето им получава специални образователни грижи, защото има СОП. Това
трябва да бъде направено по начин, който насърчава родителите да допринасят с познаването и
разбирането на тяхното дете и да изкажат притеснения, които могат да имат за потребностите на детето
им и относно грижите, които се полагат за него. Въпреки че е отговорност на управителния орган да
информира родителите, обикновено той трябва да делегира тази отговорност на директора, който ще
определи най-подходящия начин да информира родителите и степента, до която трябва да бъдат
включени други служители.

6:48

Ключовият тест за необходимостта от действия е доказателство, че настоящите темпове на напредъка са
недостатъчни. Не трябва да се смята, че всички ученици ще напредват с една и съща скорост. Трябва да
се направи преценка във всеки отделен случай за това, което е разумно да се очаква, че конкретен ученик
ще постигне. Когато напредъкът не е достатъчен, ще бъде необходимо да се предприемат някои
допълнителни или различни действия, за да се даде възможност на ученика да се учи по-ефективно.
Независимо от нивото на трудности на учениците, ключовият тест за това доколко са изпълнени
обучителните им потребности е за да определи дали те имат адекватен напредък.

6:49

Адекватният напредък може да се определи по редица начини. Той може, например, да бъде
напредък, който:
●

стеснява разликата в постиженията на ученика и неговите връстници

●

предотвратява тази разликата в постиженията да става все по-голяма

●

е подобен на този на връстниците, които започват от същата базова линия, но по-малък от този
на по-голямата част от тях

●

съвпада с или подобрява предишното ниво на напредък на ученика

●

осигурява достъп до пълна учебна програма

●

показва подобрение на независимост, социални или лични умения

●

демонстрира подобрения в поведението на ученика

●

е вероятно да доведе до съответната акредитация

●

е вероятно да доведе до участие в по-нататъшно образование, обучение и/или заетост.

School Action (Училищни действия)
6:50

Когато ресурсен учител, член на учителския екип или СОП координатор идентифицират дете със СОП,
трябва да осигурят намеса, която ев допълнение или различна от това, което се осигурява като част
от обичайните учебен план и стратегии (School Action (Училищни действия)).

6.51

Основание за намеса чрез School Action (Училищни действия) може да бъде притеснение на учителя или
другите, подкрепено от доказателства, за дете или млад човек, което/който въпреки получаване на поразлични възможности за обучение:
●

има малък или никакъв напредък, дори когато подходите на преподаване са особено насочени към
подобряване на идентифицираните слаби области на ученика

●

показва признаци на затруднения при развиването на грамотност или математики умения, които
водят до лоши постижения в някои учебни области
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●

има устойчиви емоционални и/или поведенчески затруднения, които не се подобряват от техниките на
управление на поведението, които обикновено се използват в училището

●

има сетивни или физически проблеми и продължава да има малък или никакъв напредък, въпреки
предоставянето на специализирано оборудване

●

има затруднения в общуването и/или взаимодействието и продължава да има малък или никакъв
напредък, въпреки предоставянето на изменена учебна програма.

6:52

Ако персоналът прецени, след консултации с родители, че ученик може да се нуждае от допълнителна
подкрепа, за да му се помогне да напредва, трябва да търси помощта на ръководителя на отдела или
СОП координатора и да вземе под внимание причините им за безпокойство, заедно с всякаква
информация за ученика, която вече е на разположение в училище.

6:53

СОП координаторът на училището трябва да улесни по-нататъшната оценка на ученика, особено на
силните и слаби страни, при планирането на бъдещата подкрепа на ученика в дискусия с колеги и в
мониторинга и впоследствие прегледа на предприетите действия. Ресурсният и класният учител на
детето трябва да запазят отговорността за работа с ученика ежедневно, както и за планиране и
предоставяне на индивидуализирана програма.

6:54

Важна част от School Action (Училищни действия) е събирането на цялата известна информация за
ученика и търсне на допълнителна нова такава от родителите и други. СОП координаторът на
училището следва да подпомогне този процес чрез системата за обучение или определени свързващи
44
работници (свързващи СОП координатори) според случая. В някои случаи външни специалисти от
здравни или социални служби вече могат да са ангажирани с детето. В такива случаи е добра практика
тези специалисти да поддържат връзка с училището и да ги информират за техния принос. Ако тези
специалисти не са работили с персонала в училището преди, СОП координаторът трябва да се свърже
с тях. Тази информация ще действа като базова линия, върху която да се планира подходяща нямеса.

6:55

Координирането на планирането на индивидуалния учебен план на ученика, особено определянето на
подходящи цели, трябва да бъде отговорност на училището или на свързващ СОП координатор. От друга
страна създаването на стратегии и идентифициране на подходящи методи за достъп до учебната
програма трябва да става с опита и отговорността на отделните ресурсни учители. Следователно целият
персонал следва да участва в предоставянето на допълнителна помощ на ученици чрез School Action
(Училищни действия). Поради тази причина условията за създаване и записване на индивидуалните
планове за обучение трябва да се планира и съгласува с всички служители и да се одобри от висшето
ръководство.

6:56

Родителите винаги трябва да бъдат консултирани и информирани за предприетите действия за
подпомагане на ученика и за резултата от тези действия. Наистина родителите често могат да бъдат
основен източник на допълнителна информация за детето им. Събраната информация може да се
поддържа като част от индивидуалния регистър на ученика, който ще включва също и предишни
наблюдения върху детето, като част от редовната оценка и системите за записване на информация
за всички ученици.

Естество на намесата
6:57

44

СОП координаторът и ресурсният учител на ученика, трябва да вземат решение за действия ,
необходими, за да се помогне на ученика да напредва като се има предвид предишната му оценка.
Понякога се

В някои средни училища всеки отдел ще има излъчен член на персонала, който действа като връзка със СОП координатора на училището, за да координира
предоставянето на специални образователни грижи в техния отдел.
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очаква, че тази помощ ще бъде във формата на отпускане на допълнителен персонал, за да се позволи
индивидуално обучение да бъде предоставено на ученика. Това може да не бъде най-подходящият начин
за подпомагане на ученика, обаче. По-подходящ подход може да е да се предоставят различни учебни
материали или специално оборудване, да се въведат групова или индивидуална подкрепа,
да се отдели допълнително време с възрастен за разработването на характера на планираните намеса
и наблюдение на ефективността ѝ или да предприемат обучение на персонала за въвеждане на поефективни стратегии. Бърз достъп до услугите за подкрепа на местния образователен орган за съвети
относно стратегии, оборудване или обучение на персонала, може да направи възможно осигуряването
на ефективна намеса без нужда от ресурси от външни агенции.

Индивидуални учебни планове
6:58

Стратегии използвани, за да се позволи на ученика да напредва, трябва да се записват в индивидуалния
учебен план. Информацията за управлението на индивидуалните учебни планове и груповите учебни
планове може да бъде намерена в СОП набора от инструменти. Индивидуалният учебен план трябва да
включва информация за:
●

краткосрочни цели, зададени за или от ученика

●

учебни стратегии, които ще бъдат използвани

●

грижи, които ще бъдат въведени

●

кога планът ще бъде преразгледан

●

критерии за успех и/или изходни критерии

●

резултати (които ще се отчитат, когато се преразглежда индивидуалният учебен план).

6:59

В индивидуалния учебен план трябва да се записва само това, което е допълнение или различно от
диференцирания учебен план, който е част от нормалното обучение на всички ученици. Индивидуалният
учебен план трябва да бъде отчетливо написан и да се съсредоточава върху три или четири ключови
цели, избрани от тези, свързани с ключовите области на комуникация, грамотност, математика,
поведение и социални умения, които съответстват на потребностите на ученика. Стратегиите може да
бъдат за цялата учебна програма или понякога да са за определен предмет. Индивидуалният учебен
план трябва да се обсъжда с родителите и ученика.

6:60

Когато ученик с идентифицирани СОП е сериозно застрашен от изключване индивидуалният учебен план
трябва да отразява подходящи стратегии за посрещане на неговите потребности45. Програмата за
учителска подкрепа не трябва да се използва, за да замени степенувания отговор за специални
образователни потребности.

Преразглеждане на индивидуалните учебни планове
6:61

Индивидуалните учебни планове следва да бъдат преразглеждани най-малко два пъти в годината. В найдобрия случай трябва да се преразглеждат своевременно или евентуално по-често за някои ученици.
Поне едно преразглеждане в годината може да съвпада с рутинната родителска вечер, въпреки че
училищата трябва да приемат, че някои родители ще предпочитат по-лична среща. Преразглежданията
не трябва да бъдат прекалено формални, но мненията на родителите за напредъка на детето трябва да
се търсят и родителите трябва да бъдат консултирани като част от процеса на преразглеждане. Когато е
възможно, ученикът също трябва да взема участие в процеса на преразглеждане и да участва в
поставянето на целите. Ако ученикът не участва в преразглеждането, мнението му

45 Проспект на Министерството на образованието и заетостта/10 99
„Социално включване: Подкрепа за ученика.“
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трябва да се взима предвид във всяко обсъждане. Допълнителни насоки относно преразглеждане
на индивидуални учебни планове могат да бъдат намерени в СОП набора от инструменти.

School Action Plus (Училищни действия плюс)
6:62

Искане на помощ от външни служби е вероятно да последва решение, взето от СОП координатора и
колегите му, в консултация с родителите, на среща за преразглеждане индивидуалния учебен план на
детето. Училищата трябва да се консултират със специалисти, когато предприемат действия от името на
ученика чрез School Action Plus (Училищни действия плюс). Но участието на специалистите не трябва да
се ограничава само до такива ученици. Външни специалисти могат да играят важна роля за много ранна
идентификация на специални образователни потребности и при консултиране на училища за ефективно
предоставяне на грижи, предназначени
да предотвратят развитието на по-значителни потребности. Те могат да действат като консултанти и
да бъдат източник на съвети за стратегии за управление на обучението и поведението за всички
учители.

6:63

В School Action Plus (Училищни действия плюс)външни служби за помощ, както тези, предоставени от
местния образователен орган, така и тези от външни агенции, обикновено ще наблюдават детето в
училище, ако това е подходящо и осъществимо, така че да могат да съветват ресурсните и другите
учители по нови индивидуални учебни планове с нови цели и придружаващи стратегии, да предоставят
повече оценки на специалисти, които могат да информират за планиране и измерване напредъка на
ученика, да дават съвети за използването на нови или стратегии от специалист или материали, а в някои
случаи да осигурят подкрепа за конкретни дейности.
Видовете съвети и подкрепа за училищата ще варират според местните политики.

6:64

Основанията за School Action Plus (Училищни действия плюс) могат да бъдат, че въпреки
получаване на индивидуализирана програма и/или концентрирана подкрепа ученикът:
●

продължава да има малък или никакъв напредък в специфични области за продължителен период

●

продължава да работи по национална учебна програма, на значително по-ниско ниво от това,
което се очаква от учениците на подобна възраст

●

продължава да има затруднения при развиването на грамотността и математическите умения

●

има емоционални или поведенчески затруднения, които значително и редовно влияят на обучението
му/ѝ или на обучението на цялата група, въпреки индивидуализираната програма за управление на
поведението

●

има сетивни или физически потребности и има нужда от допълнително специализирано оборудване,
редовни съвети или посещения за осигуряване на пряка намеса за ученика или персонала от
специализираната служба

●

има текущи затруднения в общуването или взаимодействието, които пречат на развитието на
социалните взаимоотношения и създават значителни бариери за обучението.

6:65

Когато училищата търсят помощта на външни служби за подкрепа, тези служби ще трябва да видят
данните от регистъра за ученика, за да се установи кои стратегии вече са били използвани и кои цели са
определени и постигнати. Тогава могат да посъветват за нови и подходящи цели за индивидуалния
учебен план на ученика и за придружаващите стратегии. Те също могат да предоставят допълнителна
специализирана оценка, която може да информира за планиране и измерване на напредъка на ученика.

6:66

СОП координаторът, свързващите работници или ресурсни учители, координаторите по грамотност и
математически умения, както и външни специалисти, трябва да обмислят диапазон от различни учебни
подходи и подходящо оборудване и материали за обучение, включително
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използването на информационни технологии. Външният специалист може да действа в консултативен
капацитет, да предоставя допълнителна оценка от специалист или да участва в обучението на
ученика директно. В някои случаи по-доброто управление или алтернативни мерки в училище, въз
основа на
съвет от здравни специалисти, може значително да намали потребностите на ученик със специални
образователни потребности.
6:67

Полученият индивидуален план за ученика ще изложи нови стратегии за подпомагане напредъка на
ученика. Макар и разработени с помощта на външни специалисти, стратегиите, определени в
индивидуалния учебен план обикновено трябва да бъдат изпълнени, поне отчасти и доколкото е
възможно, в нормалната класна стая. Следователно изпълнението на индивидуалния учебен план ще
бъде отговорност на ресурсните учители.

6:68

Ако СОП координаторът и външният специалист считат, че информацията, събрана за ученика е
недостатъчна и че по-подробни съвети трябва да бъде получени от други външни специалисти, тогава
трябва да се търси съгласието на родителите на ученика.

6:69

СОП координаторът трябва да отбележи в данните за ученика в регистъра какви още съвети и
подкрепа трябва да бъдат предоставени на ученика до получаване на съвета.

Искане на училището за задължителна оценка
6:70

За много малко ученици помощта предоставена от училищата чрез School Action (Училищни действия )
може да не е достатъчна, за да позволи на ученика да направи адекватен напредък. Тогава ще бъде
необходимо за училището, в консултация с родителите и всички външни агенции, които вече участват,
да помисли дали да поиска от местния образователен орган да започне задължителна оценка.

6:71

Когато е отправено искане за задължителна оценка до местния образователен орган, ученикът ще
трябва да е показал значителни причини за безпокойство. Местният образователен орган ще търси
доказателства от училището, че всяко действие, изпълнявано за конкретния ученик е продължило за
разумен период от време без успех и че алтернативи са били изпробвани. Местният образователен
орган ще има нужда от информация за напредъка на ученика с течение на времето и от ясна
документация във връзка със специални образователни потребности на детето и всяко действие,
предприето за справяне с тези потребности, включително всички ресурси или въведени специални
мерки. В някои случаи тази информация може да включва отчети или писмен съвет от външни агенции.
Доказателството, което местният образователен орган ще трябва да разгледа при решаване дали да се
направи задължителна оценка е описано в Глава седма. Критериите, които местните образователни
органи могат да приемат при вземането на решение дали да издадат становище за конкретно дете, са
изложени в Глава осма. Редовната връзка между местния образователен органи и училищата следва да
гарантира, че има яснота за информацията, изисквана от органа, когато се изисква оценка.

6.72

До момента, когато директорът обмисля искане за задължителна оценка на специалните образователни
потребности на учениците, училището трябва да бъде в състояние да представи писмени доказателства
или информация за:
●

действията на училището чрез School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни
действия плюс).

●

индивидуални учебни планове за ученика

●

данни от редовни преразглеждания и резултатите от тях

●

здравето на ученика, включително медицинската му история, където е уместно

●

нива на националната учебна програма
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6:73

●

постижения свързани с грамотност и математика

●

образователни и други оценки, например от съветващ ресурсен учител или образователен
психолог

●

възгледите на родителите и на ученика

●

участието на други професионалисти

●

участие на социалните или образователните служби.

Описанието за обучителни затруднения и напредък на ученика, заедно с информация за специални
образователни грижи ще е основата, на която местният образователен орган може да прецени дали
задължителната оценка е необходима. Ако помощните услуги на местния образоваелен орган, и в
частност, образователните психолози на местните образователни органи, вече са били включени при
оценката на ученика и при преразглеждане на грижите, местният образователн орган трябва да може да
реши сравнително бързо дали е необходима задължителна оценка. Междувременно и докато последваща
задължителната оценка се прави, на ученикът трябва да продължи да се помага чрез
School Action Plus (Училищни действия плюс).

Работа с деца със становища за специални образователни потребности
6:74

Всички ученици със становища за специални образователни потребности, независимо дали посещават
обикновени или специални училища, трябва да имат определени краткосрочни цели. В повечето случаи
стратегиите за постигането на тези цели ще бъдат изложени в индивидуалния учебен план. Както при
School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс) индивидуалният учебен
план трябва да съдържа само това, което е допълнително или различно от обикновения учебен план на
останалите ученици.

Годишно преразглеждане на становище за специални образователни потребности
6:75

Общите процедури, които трябва да се следват по време на годишното преразглеждане на
становищата и конкретните мерки за годишни преразглеждания през деветата година и за планиране
на прехода са изложени в Глава девета.
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7 Задължителна оценка на специални
образователни потребности
Въведение
Местните образователни органи трябва да идентифицират и да направят задължителна
оценка на тези деца (за които са отговорни), които имат специални образователни
потребности и които вероятно се нуждаят от становище.
Виж раздели 321 и 323, Закон за образованието от 1996 г.

7:1

Специфичните образователни потребности на по-голямата част от децата трябва да бъдат задоволени
ефективно в рамките на обикновените среди посредством програмите Early Years Action (Действия в
ранна възраст) и Early Years Action Plus (Действия в ранна възраст плюс) или School Action (Училищни
действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс) без да се налага местният образователен
орган да прави задължителна оценка. В много малко случаи местният образователен орган ще трябва
да направи задължителна оценка за специални образователни потребности и да прецени дали да
издаде становище.

7:2

Задължителната оценка включва:
●

обмисляне от страна на местния образователен орган, работейки в сътрудничество с
родителите, училището на детето46 и, при необходимост, с други агенции, дали задължителна
оценка на специалните образователни потребности на детето е необходима

и ако това е така
●

провеждане на оценката, в тясно сътрудничество с родители, училища и други агенции.

7:3

Принципите, ръководещи провеждането на оценка на специалните образователни потребности
трябва да бъдат до голяма степен подобни на тези, приети от Здравното министерство за
оценяване на деца в нужда.47

7:4

Оценка съгласно раздел 323 на Закона за образованието от 1996 г. трябва да бъде предприета, ако
местният образователен орган вярва, че детето най-вероятно има специални образователни
потребности и той трябва да определи специалните образователни грижи необходими за детето,
издавайки становище.

7:5

Може при обмислянето дали оценката е необходима местният образователен орган да заключи, че
намеса в Early Years Action Plus (Действия в ранна възраст плюс) или School Action Plus (Училищни
действия плюс) е подходяща или че той може да идентифицира различни начини, по които училището
може да помогне на детето чрез тази намеса. Ако е така, местният образователен орган ще заключи, че
задължителна оценка не е необходима.

7:6

Самата задължителна оценка не винаги ще доведе до становище. Информацията, събрана по време на
оценката може да посочи начини, по които училището може да посрещне потребностите на детето без
да е необходимо да се предоставят някакви специални образователни грижи, които да бъдат
определени от местния образователен орган чрез становище. Тя може да сочи, че предоставянето на
определено оборудване

46

В тази глава „училища“ се отнася както за среди за обучение в ранна възраст, така и за всички училища (включително несубсидирани училища).

47

Здравно министерство и др. „Рамка за оценка на деца в нужда и техните семейства“. април 2000 г.
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ще позволи на училището, ръководено съответно от експертна помощ, да отговори на потребностите на
детето или че алтернативни стратегии, както службите за подкрепа на местния образователен орган
съветват, ще дадат възможност на детето да постигне напредък.

Маршрути за препращане
7:7
Дете ще бъде отнесено до вниманието на местния образователен орган като такова, което евентуално изисква
оценка чрез:
●

искане за оценка от училището или средата на детето

●

искане за оценка от родител

или
●

препращане от друга агенция.48

Важно е, че всички искания и препращания за оценка се разглеждат възможно най-бързо, независимо от
техния източник.49

7:8

Искане от училището или средата на детето
В някои случаи, училищата или средите ще заключат, след като са предприели действия, за да посрещнат
обучителните затруднения на дадено дете, че потребностите на детето остават толкова значителни, че не
могат да бъдат задоволени ефективно с обичайните ресурси на училището или средата.

7:9

Училищата и съответните доставчици на предучилищно образование имат законово право да
поискат местният образователен орган да направи задължителна оценка или преоценка на
образователните потребности на детето.
Виж Раздел 329А, Закон за образованието от 1996 г.

7:10

В този контекст „училища“ включва:
●

субидирани училища (обикновени и специални, с изключение на специални училища, създадени в
болница)

●

субсидирани детски градини

●

институциите за осигуряване на образование за деца, които не могат да посещават обикновено или специално
училище, защото са изключени, болни или поради друга причина

●

всички независими училища, включително градски академии, градски технологични колежи и
градски колежи за технологии или изкуства

●

училища, одобрени по силата на Закона за образованието от 1996 г., раздел 342

●

всички среди за обучение в ранна възраст, които получават финансова помощ от местния
образователен орган и са доставчици на съответно предучилищно образование за целите на раздел
118 от Закона за училищните стандарти и рамки от 1998 г., за деца на четири и пет годишна
50
възраст.

48

Например здравни органи и отдели на социалните служби могат да правят препратки.

49

Образователните разпоредби от 2001 г. (Специални образователни потребности) (Англия) определят специфични срокове по отношение на искания за оценка.

50

Среди за обучение в ранна възраст, получаващи финансова помощ, които предоставят предучилищно образование за деца на три годиншна възраст или на деца
под три години, нямат законово право да поискат оценка или преоценка, но може да препратят детето. До септември 2004 г. задълженията на местните
образователни органи съгласно раздел 118 ще се разширят по отношение на три годишните и правата на средите да искат оценки съответно също ще се
разширят.
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7:11

Училищата и средите трябва да се консултират с родителите преди да поискат оценка. Местният
образователен орган трябва да отговори на такова искане, освен ако не е направил задължителна
оценка в рамките на шест месеца от датата на искането или ако не заключи, при разглеждане на
доказателствата и изявленията, направени пред него, че задължителна оценка не е необходима. Ако в
това време директорът прецени, че пълната национална учебна програма не отговаря на потребностите
на ученика, тогава временно неприлагане може да бъде подходящо.51

7:12

Ако местният образователен орган откаже искането, родителите имат право на обжалване в СОП
трибунала. Местните образователни органи трябва да се уверят, че родителите са информирани за
правото си на обжалване, както и за сроковете за подаване на жалба, за наличието на служби за
родителско партньорство и разрешаване на разногласия и че са наясно с факта, че правото им на
обжалване не може да бъде засегнато от процедура за разрешаване на несъгласия.

Доказателства, които трябва да бъдат предоставени от училището или средата за обучение в ранна
възраст
7:13

7:14

Когато отправя искане за задължителна оценка училището или средата трябва ясно да посочва
причините за искането и да представя следните доказателства:
●

мнението на родителите записани в Early Years Action (Действия в ранните години) и Early Years
Action Plus (Действия в ранните години плюс) или School Action (Училищни действия) и School
Action Plus (Училищни действия плюс)

●

установимото мнение на детето

●

копия от индивидуалните учебни планове в Early Years Action (Действия в ранните години) и
Early Years Action Plus (Действия в ранните години плюс) или School Action (Училищни
действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс)

●

доказателства за напредъка във времето

●

копия от съвети от здравни и социални служби, където са предоставяни

●

доказателства за включването и мнения на специалисти със съответните специализирани знания и
умения извън обикновените компетенции на училището или средата

●

доказателство за степента, до която училището или средата е следвала съветите, предоставени
от специалисти със съответните специализирани познания.

За някои много малки деца с комплексни потребности местният образователен орган ще трябва да
приеме като доказателство широкообхватни отчет от водещия специлист, който се занимава с детето.
Този подход може да бъде подходящ също и за по-голямо дете, което заради злополука или влошено
здраве изведнъж придобива лесно установими комплексни потребности, които изискват местният
образователен орган да направи оценка и да предвиди грижи.

Препращане от друга агенция
7:15

Отделите на здравните и социалните служби може да отведат деца към вниманието на местния
образователен орган. Това е особено вероятно с деца под пет години със сложни потребности, които все
още не ходят на училище, но които могат да са в среда за обучение в ранна възраст. Местният
образователен орган тогава ще трябва да събере доказателства преди да обмисли дали е необходимо да
оцени детето.

51 Образователни разпоредби за временни изключения за отделни ученици от 2000 г. (Националната учебна програма) (Англия).
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Обърнете внимание, че местният образователен орган решава дали да направи задължителна оценка
7:16

Преди да реши дали да направи оценка местният образователен орган трябва да издаде известие
съгласно раздел 323(1) или 329A(3) на Закона за образованието от 1996 г. Местният
образователен орган:
i.

трябва да пише на родителите и да ги извести, че обмисля дали да направи задължителна оценка

ii.

трябва да определи процедурите, които ще бъдат следвани, ако се сметне, че задължителната
оценка е необходима и процедурите за изготвяне на последващо становище, ако се сметне за
необходимо

iii. трябва да обясни точното време на всеки от различните етапи на оценката, в рамките на
цялостния шест месечен срок, да посочи начините, по които родителите могат да подпомагат
местния образователен орган в изпълнение на сроковете и да обясни изключенията за сроковете
iv. трябва да каже на родителите името на служителя на местния образователен орган, от когото
допълнителна информация може да бъде получена. (Този човек често е известен като „определен
служител на местния образователен орган“)
v.

трябва да каже на родителите за правото им да представят писмени доказателства и да правят
устни изказвания относно това, защо вярват, че детето им трябва или не трябва да се оценява.
Местният образователен орган трябва да определи срок за получаване на мнения от родители,
който не трябва да бъде по-малко от 29 дни

vi. трябва да насърчава родителите да реагират и да представят доказателства, като изтъква
значението на техния принос. Когато родителите правят устни изказвания, местният
образователен орган трябва да се договори за писмено обобщение с родителите. Местният
образователен орган може да покани родителите да посочат официално, ако не желаят да
правят нови или да добавят към предишни изказвания, за да може тогава местният
образователен орган да започне веднага да обмисля дали задължителна оценка е необходима
vii. трябва да даде на родителите информация относно местните служби за родителско партньорство,
които трябва да предоставят информация за други източници на независими съвети, като местни или
национални доброволни организации и всяка местна група за подкрепа, която може да бъде в
състояние да им помогне да преценят какво мислят за потребностите на детето си
viii. трябва да попита родителите дали биха искали местният образователен орган да се консултира с
някого освен с онези, към които трябва да се обърне за образователни, медицински, психологически
и социални съвети, ако той реши да продължи със задължителната оценка
ix. трябва да каже на родителите, че те също могат да предоставят всички лични съвети или мнения,
които имат или могат да получат, и че те ще бъдат взети под внимание.
7:17

Това известие до родителите трябва да бъде написано на разбираем език, така че родителите да могат
лесно да разберат значението му. От известието трябва да стане ясно, че местният образователен орган
на този етап не решава да продължи с оценка, а по-скоро обмисля дали трябва да го направи. Ако това
не стане ясно от известието, някои родители, четейки цялата документация, ще помислят, че местният
образователен орган вече е започнал да прави оценка и може да останат объркани, ако той по-късно ги
информира, че е решил да направи оценка.

7:18

Задължителната оценка ще бъде нещо ново и неизвестно за повечето родители. Затова е много важно
местните образователни органи да се опитват да направят процеса възможно най-достъпен за всички
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родители. Съвети и предложения за подкрепа, които могат да се дадат на родителите по време на целия
процес на задължителна оценка се съдържат в Глава втора и в СОП набора от инструменти.

Уведомяване други агенции за предложение за оценка
7:19

Местният образователен орган трябва да изпрати копие от известието до определения служител от
отдела на социалните служби и здравните органи. Местният образователен орган трябва да обясни, че
ще бъдат помолени за съвети, ако оценката започне. Също така трябва да го копират в собствената си
служба за образователна психология и други подходящи агенции, като службата за благосъстоянието
на образованието, която може да бъде помолена за съвет, ако оценката започне.

7:20

Местните образователни органи на този етап не молят тези агенции за предоставяне на съвети, но ги
предупреждават за възможността да им поискат съвет в близко бъдеще. Тази ранна информация дава
възможност на агенциите да събират данни и да се консултират с други, които може да бъдат включени
в осигуряването на съвети. Ранни действия в рамките на отделите на здравните и социални служби на
този етап ще служат за увеличаване на времето за тези агенции за събиране на съвети и да им
помогнат да изпълнят законоустановените срокове.

Искане от родител
7:21

Родителите могат да поискат местният образователен орган да проведе задължителна оценка съгласно
раздел 328 или 329 от Закона за образованието от 1996 г. Местният образователен орган трябва да
отговори на такова искане, освен ако не е направил задължителна оценка в рамките на шест месеца от
датата на искането или ако не заключи, при разглеждане на доказателствата и изявленията, направени
пред него, че задължителна оценка не е необходима.

7:22

Когато училища, външни специалисти, включително службите за подкрепа и образователна психология на
местния образователен орган и родителите са работили в партньорство в School Action Plus (Училищни
действия плюс), искането на родителите за задължителна оценка обикновено ще е било обсъдено между
тях. Следователно искането е вероятно да бъде подход, договорен от всички участващи страни.
Родителите след това, с помощта на училището, може да могат да предоставят на местния
образователен орган доказателствата, посочени в параграф 7:13 по-горе. Понякога обаче, искане на
родителите за задължителна оценка може да бъде отражение на неудовлетворение от предприетите от
училището действия. Независимо от причината, местният образователен орган трябва да вземе всички
искания на родители на сериозно и да предприеме подходящи действия.

7:23

Родителите могат да решат да поискат оценка, ако смятат, че детето им има потребности, на които или не
се отговаря чрез намесата на училището, или са толкова съществени, че обикновено училище не може да
ги задоволи ефективно със собствени ресурси. Родителите на много малки деца със комплексни
потребности също могат да поискат оценка. От помощ е за местния образователен орган, ако родителят
може да изложи ясно причината за искането и да предостави информация относно грижите, които детето
вече е получило. В много случаи училището на детето или специалистите, които вече се занимават с
детето могат да предоставят информация на родителите, която те да изпратят на местния образователен
орган. Местният образователен орган трябва, когато е необходимо, активно да търси допълнителни
подходящи доказателства от училището.

7:24

Когато дете посещава независимо училище (виж речника), искане на родител или искане от училище за
задължителна оценка може да бъде първият път, когато местен образователен орган чува за това дете.
Процедурата, която местният образователен орган следва и факторите, които разглежда при решаване
дали да направи оценка трябва да бъдат същите, като за дете в субсидирано
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училище. Местният образователен орган ще иска да разгледа доказателствата, предоставени от
училището на детето и родителите, относно обучителните му затруднения, включително доказателства за
всяко действие, предприето от училището да отговари на тези затруднения. Местните образователни
органи може да сметнат за полезно да информират независими училища в техния район за задължението
на местния образователен орган да идентифицира деца (за които носи отговорност), които може да се
нуждаят от становища за специални образователни потребности. Местните образователни органи трябва
да обяснят на тези училища местните мерки за предоставяне на грижи в училище, процедурите за оценка
и информацията, която ще очакват да им се даде.
7:25

Когато родителите обучават детето си у дома, ще има случаи, когато родителите могат да поискат
оценка. Местните образователни органи трябва да търсят доказателства от родителите и
специалистите, които се занимават с детето, така че да могат да преценят дали е необходимо да се
прави оценка.

7:26

Когато дете е отнесено до вниманието на местния образователен орган от искане за задължителна
оценка, той трябва да реши в срок от шест седмици дали да извърши такава оценка. Не е длъжен да
даде известие на родителите, за да каже, че обмисля дали да направи оценка съгласно раздел
323(1). Обаче местният образователен орган трябва незабавно да информира родителите, за да:
●

проучи допълнително естеството на тяхната загриженост

●

установи степента на тяхното участие в и съгласие с предоставяните специални образователни
грижи за тяхното дете в училище

●

им даде пълна информация за процеса на оценяване и информацията, посочена в
параграф 7:16 по-горе.

7:27

Местният образователен орган трябва да информира директора на детето, когато родителите са
направили искане за задължителна оценка. Ако родителят вече не го е предоставил, местният
образователен орган трябва да поиска от училището писмено доказателство за детето, по-специално,
оценка на училището за обучителните затруднения на детето и всички специални образователни грижи,
които са му били предоставени.

7:28

В същото време, местният образователен орган трябва да уведоми службата по образователна
психология, определените служители от службата за социални услуги и здравните органи, както и други
агенции, които по-късно може да бъдат помолени за съвет. По този начин ще бъдат „уведомени“, така че
ако по-късно се вземе решение да се извърши оценка те ще бъдат в състояние да предоставят съвети на
местния образователен орган в рамките на предписаните срокове.

7:29

Местният образователен орган трябва да реши дали да направи оценка съгласно раздел 323. Местният
образователен орган трябва да реагира последователно на искания от родители, училища и среди за
оценки и впоследствие трябва да направи открити и обективни решения дали следва да издаде
становище. Местният образователен орган трябва да достигне до решение толкова бързо, колкото
изчерпателното разглеждане на всички въпроси позволява и винаги, с някои изключения, в
законоустановените срокове. Ако местният образователен орган отказва да се съгласи с искането на
родителя, училището или средата за оценка, родителите имат право на обжалват пред СОП трибунала.
Местните образователни органи трябва да се уверят, че родителите са информирани за техните права
на обжалване и сроковете за подаване на жалба. Те трябва да се уверят също така, че родителите са
информирани за наличието на служби за родителско партньорство и разрешаване на разногласия и че
правото им на обжалване не може да бъде засегнато от процедура за разрешаване на несъгласия.

80
Специални образователни потребности – Кодекс на добрите практики

Деца, които може да се нуждаят от незабавно препращане за задължителна оценка
7:30

В по-голяма част от случаите, преди искане за задължителна оценка да се отправи до местния
образователен орган, училището вече ще е оценило обучителните затруднения на детето и ще е
предоставило специални образователни грижи, за да задоволи потребностите на детето. Обаче, в една
много малка част от случаите, децата могат да демонстрират такива значителни затруднения, че
училището може да сметне за невъзможно или неуместно да се извърши изцяло избраната процедура за
оценка. Например, опасенията на училището може да са довели до по-нататъшна диагностична оценка
или изследване, което показва, че детето има тежки сетивни или други увреждания, които без незабавна
намеса на специалист извън възможностите на училището, ще доведат до увеличаване на обучителните
затруднения или че детето може да има тежки емоционални или поведенчески затруднения, които
изискват спешна извънучилищна намеса (виж също 8:23). Необходим е бърз отговор от местния
образователен орган за такива деца.

7:31

Почти всички ученици ще останат в техните обикновени училища по време на процеса на оценяване.
Може да има много малък брой изключителни случаи, когато на потребностите на детето ще може да се
отговори по-добре, ако то бъде настанено в специално училище по време на процеса на оценка. Това ще
бъде така, когато се изисква незабавна или спешна помощ или когато всяко забавяне може допълнително
да увреди развитието на детето. Деца, които имат специални образователни потребности, но нямат
становище, обикновено трябва да бъдат обучавани в обикновено училище. Раздел 316A(2) осигурява
гъвкавост, за да позволи на дете, което няма становище да посещава специално училище в редица
извънредни обстоятелства. Това са:

7:32

●

когато се оценява детето, за да се определи дали е необходимо становище

●

когато е имало промяна в обстоятелствата

●

когато детето е в болница и е допуснато до специалното училище в болницата.

За настаняване на дете в специално училище по време на процеса на оценяване родителите на детето,
директора на специалното училище, в което детето ще бъде настанено, местният образователен орган и
всички, които предоставят съвети като част от процеса на оценяване трябва да се съгласят с
настаняването. Когато едно дете е прието в специално училище след промяна на обстоятелства,
родителите на детето, директора на специалното училище, в което детето ще бъде настанено и
местният образователен орган отново трябва да се съгласят. Местният образователен орган трябва да
изясни на родителите причината за такава оценка и нейната продължителност.

Вземане на решение дали е необходима задължителна оценка
7:33

Първата задача на местния образователен орган, когато вече е уведомил родителите, че задължителна
оценка може да бъде необходима или когато е получил искане от родители, училище или среда за такава
оценка е да реши дали трябва да се направи задължителна оценка.

7:34

При решаване дали да се направи задължителна оценка критичният въпрос е дали има убедителни
доказателства, че въпреки че училището, с помощта на външни специалисти, предприема съответните и
целенасочени действия да се справи с обучителните затруднения на детето, тези затруднения остават
или не са били отстранени достатъчно добре и може да се наложи местният образователен орган да
определи специални образователни грижи за детето. Местните образователни органи ще трябва да
разгледат голям обем от доказателства. Те трябва да обмислят оценката на училището за потребностите
на детето,
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включително въвеждане на други специалисти като образователни психолози и помощни ресурсни
учители, както и предприетите действия от училището, за да отговори на тези потребности. Местните
образователни органи винаги ще искат да видят доказателство и ще разглеждат факторите, свързани с
нивото на академични постижения на детето и степента на напредък. Допълнителните доказателства,
които органите следва да търсят и въпросите, които трябва да се зададат може да варират според
възрастта на детето, както и според естеството на обучителното затруднение.

Доказателства за вземане на решение дали да се направи задължителна оценка
7:35

При обсъждането дали задължителната оценка е необходима, местните образователни органи трябва
да обърнат специално внимание на:
●

доказателствата, че училището е отговорило адекватно на изискванията на националната
учебна програма, особено на раздела озаглавен „Включване: Осигуряване на възможности за
ефективно обучение за всички деца“

●

доказателствата, представени от училището на детето, родителите и други специалисти, когато те
са били ангажирани с детето, по отношение на естеството, степента и причината за обучителните
затруднения на детето

●

доказателствата за извършената вече дейност от училището на детето, за да се отговари на тези
затруднениян и да се преодолеят

●

доказателствата за степента и стила на напредъка на детето

●

доказателствата, че когато има някакъв напредък, то той е само в резултат на много допълнителни
усилия и помощ на устойчиво ниво, обикновено несъизмерими с грижите предоставени чрез
програмата Action Plus.

7:36

Следните насоки следователно се концентрират върху доказателствата, които местните образователни
органи ще трябва да потърсят от училища, среди и родителите и излагат ключови въпроси, които трябва
да разгледат. Въпросите не са изчерпателни: ще има други фактори, специфични за отделното дете,
които местният образователен орган ще следи. Насоките също не определят твърди и бързи правила, при
които, ако на всички въпроси се отговори утвърдително, оценка трябва да се направи винаги. Още помалко трябва да се смята, че утвърдителен отговор на всеки един въпрос е индикация, че задължителна
оценка е необходима. Решенията трябва да бъдат направени от местните образователни органи с оглед
на всички обстоятелства на всеки отделен случай и винаги, в най-тясна консултация с родители и
училище.

7:37

С оглед установяване на съгласувана местна интерпретация, местните образователни органи могат да
използват определени групи, за да им помогнат при вземането на последователни решения. Такива групи
може да включват директори, СОП координатори, управители, образователни психолози и колеги от
здравни и социални служби. Местните образователни органи може да използват подобни групи от
специалисти, за да разглеждат доказателствата за всички препратки за задължителна оценка, така че
местният образователен орган да получава съветите и подкрепата на мулти-професионален екип при
вземането на решения дали да извършва оценки.
В този случай групата не може да взима решения за лица без да бъде напълно информирана за
конкретното дете и да има достъп до всички доказателства. Локално договорените процеси от този вид
са добра практика, но ролята на тези групи трябва да бъде ясна, публична и отворена за коментар. Те
могат да помогнат за последователно и прозрачно вземане на решения от училища и местни
образователни органи.
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Доказателства за постиженията
7:38

Местните образователни органи винаги ще изискват доказателства за академичните постижения на
детето във всички области на обучение. Ключови показатели са предвидени от резултатите от оценките
и тестове по основните предмети на националната учебна програма в края на ключови етапи, чрез
резултатите от оценка на основата или информация за напредъка по началните учебни цели по
целесъобразност.

7:39

Обаче, академичните постижения не са само по себе си достатъчни за местните образователни органи
да заключат дали задължителна оценка е необходима или не. Постиженията на отделното дете винаги
трябва да се разбират в контекста на постиженията на връстниците му, степента на напредъка му в
течение на времето и, когато е уместно, очакванията за представянето му.
Очевидно слабото представяне на дете може, при разглеждане на доказателствата, да се дължи на пошироки фактори, свързани с организацията на училището. Внимателното обсъждане на
доказателствата за ниски постижения може да разкрие добър напредък от по-ниска база.

7:40

Все пак, постиженията са съществена отправна точка при разглеждане на доказателства. Местните
образователни органи винаги трябва да бъдат нащрек за признаци, че обучителните затруднения на
детето могат да бъдат изключително сложни или трудно разрешими. Те трябва да следят,
следователно, за значителни несъответствия между:

7:41

●

постиженията на детето при оценки и тестове по основните предмети от националната
учебна програма и постиженията на по-голямата част от децата на неговата възраст

●

постиженията на детето при оценки и тестове по основните предмети от националната учебна
програма и очакваното представяне на детето, както е посочено от тези, които са преподавали и
наблюдавали детето, включително неговите родители, подкрепени със стандартизирани тестове,
които може да се прилагат надеждно

●

постиженията на детето по един от основните предмети от националната учебна програма или
между един основен предмет и друг

●

постиженията на детето спрямо началните учебни цели в сравнение с постиженията на по-голямата
част от връстниците му.

Следователно местните образователни органи трябва да търсят ясно записани доказателства за
академичните постижения на детето и да питат, например, дали:
●

детето не се възползва от работа по програмите за обучение свързани с ключов етап, подходящи за
неговата възраст или от по-ранните ключови етапи, или е предмет на временно изключение от
националната учебна програма съгласно раздел 364 от Закона за образованието от 1996 г.

●

детето работи на ниво значително под това на връстниците си по някой от основните предмети от
националната учебна програма или учебната програма за етапа на обучение

●

има доказателства, че детето изостава постепенно от повечето деца на неговата възраст в
академичните постижения по някой от основните предмети от националната учебна програма, както е
измерено чрез стандартизирани тестове и оценките на учителите за работата на детето в клас,
включително чрез портфолио на работата на детето.
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Други фактори
7:42

Тъй като академичните оценки ще предоставят важни доказателства, местните образователни органи не
следва да забавят разглеждането на дете, докато станат готови актуалните резултати от оценка.
Местните образователни органи също трябва да имат отношение към оценките на учителите за работата
на детето в клас, резултата от индивидуалните учебни планове и портфолиото от работата на детето,
съставено да илюстрира развитието им.

7:43

Местните образователни органи също трябва да търсят доказателства за други установими
фактори, които биха могли да повлияят на резултатите, включително:

7:44

7:45

●

ясно, записани доказателства за несръчност; значителни затруднения в последователността или
зрителното възприятие, дефицити в работната памет или значително забавяне или изоставане в
езика

●

всяко доказателство за нарушено социално взаимодействие или комуникация, или
значително ограничен репертоар от дейности, интереси и творческо развитие

●

доказателства за значителни емоционални или поведенчески затруднения, както се идентифицира от
ясно записани примери за изолирано или деструктивно поведение; изразена и продължителна
неспособност за концентрация; признаци, че детето изпитва значителни фрустрация или дистрес по
отношение на своите обучителни затруднения; трудности в създаване и поддържане на балансирани
отношения с връстници, съученици или възрастни; и всяко друго доказателство за значително
забавяне в развитието на живота и социални умения.

Някои фактори, включително значителни проблеми на детето у дома или семейни обстоятелства или
регистъра за посещаемост на училището, може да допринесат за недостатъчни постижения, но не може
винаги да бъдат показатели за специални образователни потребности. Местните образователни органи,
следователно, трябва да търсят такива доказателства, които биха могли да повлияят на резултатите,
включително:
●

всяко доказателство, че представянето на детето е различно в различни среди

●

доказателства за медицински проблеми, които оказват влияние

●

доказателства от оценки или намеса от детски здравни или социални служби.

Местните образователни органи ще трябва да обмислят дали доказателствата сочат по-скоро към
недостатъчни постижения, отколкото към специални образователни потребности и по този начин дали
има алтернативни и по-подходящи начини да се помогне на детето да има достъп до обучение, като
препращане към службата за благосъстоянието на образованието или към здравни или социални
служби.

Специалните образователни грижи за детето
7:46

Като вземе предвид доказателствата за постиженията на детето, във връзка с други фактори, посочени в
предходния параграф, местният образователен орган ще бъде в състояние да определи незабавни
мерки, което би означавало, че задължителна оценка не е необходима. Тези мерки могат да включват
подобряване на грижите предоставяни в училище чрез препращане към външни агенции, които все още
не са се занимавали с детето или разработване на алтернативни форми на преподавателска намеса чрез
Early Years Action Plus (Действия в ранна възраст плюс) или School Action Plus (Училищни действия
плюс). От друга страна, доказателствата може да определят, че задължителната оценка ще помогне да
се идентифицират напълно специалните образователни потребности на детето.

7:47

За да вземе решение, местният образователен орган трябва да оцени вече предприетите от училището
или средата действия, за да помогне на детето, по-специално специалните образователни грижи, които
вече е
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осигурило. Освен когато изведнъж състоянието на детето се е променило, местните образователни
органи ще искат да видят ясни доказателства за определени обучителни затруднения и намеса,
направена от учители на детето и други специалисти чрез School Action (Училищни действия) и School
Action Plus (Училищни действия плюс) или Early Years Action (Действия в ранна възраст) и Early Years
Action Plus (Действия в ранна възраст плюс) , заедно с оценка на СОП координатора за тази намеса.
Местните образователни органи също трябва да поискат да видят доказателства, че информацията и
прозренията на родителите са били използвани и, доколкото е възможно, родителите са били включени в
процеса на справяне с обучителните затруднения на детето.
7:48

В случаи, когато родителите първо изразяват притеснения към училището или средата за напредъка на
детето, местният образователен орган трябва да поиска да види доказателства, че опасенията са били
проучени внимателно, по същия начин, както ако учител на детето е изразил опасенията. Местните
образователни органи също така трябва да потърсят медицински съвети, които са били предоставени на
училището или средата за детето и да потърсят информация от родителите на детето за всяко
медицинско състояние, което може да се отрази на обучението на детето.

7:49

Предвид доказателства за обучителното затруднение на детето, местните образователни органи
трябва да обсъдят предприетите действия и по-специално, трябва да попитат дали:
●

училището или средата, след консултации с външни специалисти, са формулирали, наблюдавали и
редовно оценявали индивидуалните учебни планове и дали напредъкът на детето, измерен по
критерии или чрез стандартизирани тестове, продължава да бъде значително по-малък от този, който
може да се очаква за по-голямата част от децата в такива програми

●

училището или средата са потърсили мнението на родителите на детето и дали са ги включили

●

училището или средата са търсили активно мнението на детето, по начин подходящ за неговата
възраст и разбиране

●

училището, когато е уместно, е използвало структурирани програми за четене и правопис и мултисензорни стратегии на преподаване за повишаване на националните рамки за грамотност и
математически умения

●

училището е изследвало възможните ползи и където е възможно, е осигурило достъп на детето до
подходящи информационни технологии (например апаратура за текстообработка (включително
проверка на правописа), специални клавиатури и софтуер, специализирани суичове и
предоставяне на обучение в използването на тези технологии за детето, неговите родители и
персонала), така че детето да е в състояние да използва тези технологии в учебната програма в
училище и при необходимост, в дома

●

училището е изпълнило своята политика за обучение и насоки за детето и е търсило външни
съвети, за да отговари на всички социални, емоционални или поведенчески затруднения

●

училището или средата, със съгласието на родителите, са уведомили и потърсили съдействието на
училищния лекар и/или общопрактикуващия лекар на детето, според случая.
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7:50

Когато доказателствата представени и оценени от местния образователен орган предполагат, че
обучителните затруднения на детето:
●

не са отговорили на съответните и целенасочени мерки, предприети от училището или
средата и външни специалисти

и
●

може да се нуждаят от предоставяне на специални образователни грижи, които не могат да се
предоставят в рамките на обичайните ресурси в субсидираните обикновени училища и среди в
района,

местният образователен орган трябва да обмисли много внимателно случая за задължителна оценка
на специалните образователни потребности на детето.
7:51

Тези съображения важат за всички деца, препратени към местния образователен орган от техните
родители, училища или среди. Но точното естество на доказателството, което местните образователни
органи трябва да потърсят за обучителното затруднение на детето, видимата причина за него и
предоставените специални образователни грижи, може да зависи от естеството на обучителното
затруднение или увреждане на детето, както и от възрастта му.

7:52

Настоящите насоки не предполагат, че има твърди и бързи категории за специални образователни
потребности. Те признават, както и местните образователни органи признават, че всяко дете е уникално и
че въпросите на местния образователен орган трябва да отразяват специфичните обстоятелства за това
дете. Местните образователни органи трябва да признаят, че има широк спектър от специални
образователни потребности, които са често взаимно свързани, въпреки че има и специфични
потребности, които обикновено се отнасят пряко към конкретен вид увреждане. Децата ще имат
потребности и изисквания, които могат да попаднат в поне една от четирите области. Много деца ще
имат взаимно свързани потребности. Влиянието на тези комбинации върху способността на детето да
функционира, учи и успява трябва да се вземе под внимание. Областите на потребностите са:
●

комуникация и взаимодействие

●

познание и учене

●

поведение, емоционално и социално развитие

●

сензорни и физически потребности

7:53

Въпреки че потребностите и изискванията, могат полезно да бъдат организирани в области, отделните
ученици може да имат потребности, които обхващат две или повече области. Например един ученик с
общи обучителни затруднения може да има поведенчески затруднения или сензорно увреждане.
Потребностите са комплексни и в този смисъл е важно да се извърши подробна оценка на отделните
ученици и техните ситуации. Обаче натрупването на дребни затруднения може да означава, че
училището не е в състояние да посрещне потребностите на детето чрез грижите, предоставяни в
училище. В някои случаи учениците ще имат потребности, които са не само комплексни, но също така и
тежки.

7:54

При разглеждане на доказателства за това дали е или не е необходимо да се извърши задължителна
оценка, местните образователни органи трябва да имат предвид конкретните изисквания на отделното
дете и дали тези изисквания могат да бъдат покрити от вече наличните в обикновените субсидирани
училищата и среди в техния район ресурси, в контекста на училищна намеса, наблюдение и мерки за
преразглеждане
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Комуникация и взаимодействие
7:55

Повечето деца със специални образователни потребности имат силни страни и затруднения в една,
няколко или във всички области на речта, езика и комуникацията. Техните комуникационни потребности
могат да бъдат разнообразни и комплексни. Те ще трябва да продължат да развиват тяхната езикова
компетентност, за да подкрепят тяхното мислене, както и комуникация. Затрудненията ще обхванат
децата и младите хора със забавяне на речта и езика, увреждания или разстройства, специфични
обучителни затруднения, като например дислексия и диспраксия, слухово увреждане и тези, които
демонстрират разтройства от аутистичния спектър. Те също така могат да се прилагат за някои деца и
млади хора с умерени, тежки или дълбоки обучителни затруднения. Диапазонът от потребности ще
включва тези, за които езикът и затрудненията в комуникацията са резултат от постоянно сензорно или
физическо увреждане.

7:56

Тези деца може да изискват някои или всички, от следните неща:

7:57

●

гъвкави мерки за обучение

●

помощ при научаването, разбирането и използването на език

●

помощ в артикулацията

●

помощ при придобиване на умения за грамотност

●

помощ при използването на допълващи и алтернативни средства за комуникация

●

помощ при използване на различни средства за комуникация уверено и компетентно за редица цели,
включително в официални случаи

●

помощ в организирането и координирането на устен и писмен език

●

подкрепа за компенсиране на влиянието на затрудненията в общуването върху научаването на
английски език като допълнителен език

●

помощ при изразяване, разбиране и използване на собствения език, където английският не е първи
език.

Ако местният образователен орган счита, че някои или всички от тези програми може да се предоставят
на дете от училището, в сътрудничество със службите за външна подкрепа на местния образователен
орган, тогава той може да заключи, че трябва да се предостави намеса от School Action Plus (Училищни
действия плюс) и да се наблюдава, за да се види дали действието е ефективно. Тогава ще е уместно
местният образователен орган ще заключи, че задължителна оценка не е била необходима. Ако, от друга
страна, училището и службите за помощ вече са осигурили такава намеса чрез School Action Plus
(Училищни действия плюс) и детето не е имало приемлив напредък, тогава трябва да се обсъди
задължителна оценка.

Познание и учене
7:58

Деца, които демонстрират признаци на умерени, тежки или дълбоки обучителни затруднения или
специфични обучителни затруднения, като например дислексия и диспраксия, изискват специфични
програми за подпомагане на напредъка в познанието и ученето. Тези изисквания може да се прилагат до
известна степен за деца с физически и сензорни увреждания и за тези от аутистичния спектър. Някои от
тези деца може да имат свързани сетивни, физически и поведенчески затруднения, които усложняват
техните потребности. Тези деца може да изискват някои или всички, от следните неща:
●

гъвкави мерки за обучение
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7:59

●

помощ с езиковите умеия и уменията за разсъждение и запаметяване

●

помощ в придобиване на умения за грамотност

●

помощ в организирането и координирането на писмения и говоримия английски език за подпомагане на
познанието

●

помощ с последователността и организационните умения

●

помощ в решаването на проблеми и разработването на концепции

●

програми за подпомагане подобряването на фини и моторни умения

●

помощ в използването на технически термини и абстрактни идеи

●

помощ в разбирането на идеи, концепции и изживявания, когато информацията не може да бъде
придобита чрез сетивен или физически опит от първа ръка.

Както е посочено в параграфи 7:46 и 7:47, местният образователен орган ще трябва да разгледа на
индивидуална основа, независимо дали тези програми могат да бъдат предоставяни чрез намеса в School
Action Plus (Училищни действия плюс) или дали ще трябва да извърши задължителна оценка. Решението
може да зависи от тежестта на познавателните способности на детето и всички свързани потребности,
които съставят затрудненията на детето при достъпа до учебната програма. Ако решенията за детето са
отишли отвъд обикновените, където е необходимо по-специфична намеса не само да се предостави
достъп до обучение, а по-важното е да осигури обучение или да се разработят стратегии за преодоляване
на определени слаби области, тогава оценка може да се наложи.

Поведение, емоционално и социално развитие
7:60

Деца и млади хора, които демонстрират признаци на емоционални и поведенчески затруднения, които са
необщителни или изолирани, имат деструктивно или тревожно поведение, хиперактивни са и им липсва
концентрация, тези с незрели социални умения и тези с предизвикателно поведение, произтичащо от
други комплексни специални потребности, могат да се нуждаят от помощ или консултации за някои или
за всички от следните неща:
●

гъвкави мерки за обучение

●

помощ с развитието на социална компетентност и емоционална зрялост

●

помощ при адаптирането към очакванията на училището

●

помощ при придобиване на уменията за положително взаимодействие с връстници и възрастни

●

специализирани поведенчески и когнитивни подходи

●

повторно насочване или повторно фокусиране за намаляване на повтарящо се и самонараняващо поведение

●

предоставяне на класни и училищни системи, които контролират или цензурират негативно или
трудно поведение и насърчават положително поведение

●

осигуряване на безопасна и подкрепяща среда.

7:61 Местният образователен орган ще трябва да разгледа на индивидуална основа, дали такава намеса може
да бъде предоставена чрез School Action Plus (Училищни действия плюс) или дали ще трябва да
извърши задължителна оценка.
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Сензорни и физически потребности
7:62

7:63

Има широк спектър от сетивни, мулти-сензорни и физически затруднения. Диапазонът на сензорните
затруднения се простира от дълбока и постоянна глухота или зрително увреждане до по-малки нива на
загуба, която може да бъде само временна. Физически увреждания могат да възникнат по физически,
неврологични или метаболитни причини, които изискват само подходящ достъп до образователни
съоръжения и оборудване. Други може да доведат до по-комплексни обучителни и социални потребности.
Някои деца ще имат мулти-сензорни затруднения, някои от които със свързаните с тях физически
затруднения. За някои деца невъзможността да участват пълноценно в училищния живот причинява
значителен емоционален стрес или физическа умора. Много от тези деца и млади хора ще се нуждаят от
някои от следните неща:
●

гъвкави мерки за обучение

●

подходящи места за сядане, акустични условия и осветление

●

адаптации на физическата среда на училището

●

адаптации към училищните политики и процедури

●

достъп до алтернативни или увеличени форми на комуникация

●

предоставяне на тактилни и кинестетични материали

●

достъп до различни усилвателни системи

●

достъп до помощни средства за влошено зрение

●

достъп до всички области на учебната програма чрез специализирани помощни средства, оборудване
или мебели

●

редовен и чест достъп до помощта на специалист.

За децата с най-комплексните физически потребности и най-тежките сетивни загуби, е вероятно,
местният образователен орган да сметне задължителната оценка за необходима. Ръководните
фактори вероятно са степента, до която се изискват специално преподаване или помощни средства и
адаптации. Обаче за много деца с по-малка степен на сетивни или физически потребности, намесата
на School Action Plus (Училищни действия плюс) ще бъде уместна.

Медицински състояния
7:64

Медицинска диагноза или увреждане не означава непременно СОП. Може да не бъде необходимо за
дете или млад човек с определена диагноза или медицинско състояние да има становище, или да има
нужда от каквато и да била форма на допълнителни образователни грижи, на който и да е етап от
образованието. Образователните потребности на детето, а не медицинската диагноза, трябва да бъдат
взети под внимание. Някои от учениците може да не се нуждаят от становища или специални
образователни грижи от училищата, но да са с медицински състояния, които, ако не се управляват
правилно, може да възпрепятстват достъпа им до образование.52

7:65

Медицинските състояния могат да имат значително въздействие върху опита на детето и начина, по
който то се държи в училище. Влиянието може да бъде пряко и това състояние може да повлияе
физическите или когнитивните способности, поведението или емоционалното състояние. Влиянието
може да бъде

52

Министерство на образованието и заетостта/Здравно министерство: „Подкрепа на ученици с медицински потребности: ръководство за добри практики“ предоставя
съвети за училищата в изготвянето на политики за лекарствената терапия и въвеждането на ефективно управление на системи за подпомагане на учениците с
медицински потребноти. Проспектът на Министерство на образованието и заетостта/Здравно министерство 14/96 установява правната рамка

89
Глава 7: Задължителна оценка на специални образователни потребности

непряко, може би прекъсвайки достъпа до образование чрез нежелани ефекти от лечение или чрез
психичните ефекти, които сериозно или хронично заболяване или увреждане могат да имат върху детето
и семейството му. Местните образователни органи следва да разгледат необходимостта от оценка в
съответствие с насоките в параграфи 7:55 – 7:63. Влиянието на медицинско състояние може да бъде
прекъсващо и ефекта върху действието на детето в училище може да варира в различните етапи. Това
може да отразява промените в учебната програма, промените в отделното дете и промените в групата от
връстници, например, с настъпването на пубертета.
7:66

Консултации и открита дискусия между родителите на детето, училището, училищния лекар или
общопрактикуващия лекар на детето, педиатъра на общността и всякакви специализирани служби,
осигуряващи лечение на детето ще бъдат от съществено значение да се гарантира, че детето има
максимален напредък. Това сътрудничество също така следва да гарантира, че детето не е ненужно
изключено от част от учебния план или дейността на училището, заради безпокойство за неговите
грижи и лечение.

7:67

Училищата следва да гарантират, че техните собствени мерки за обучение позволяват децата и
младите хора да обсъждат всякакви свързани със здравето и други проблеми със съответните
здравни специалисти, образователен психолог, служител по благосъстоянието на образованието,
съветник или друг специалист. Училището и семейството трябва да си сътрудничат в
предоставянето на максимална подкрепа на детето.

Вземане на решение, че задължителна оценка е необходима
7:68

В рамките на шест седмици от уведомяване на родителите, че се обмисля задължителна оценка или в
рамките на шест седмици откакто родители, училища и среди са поискали оценка, местният
образователен орган трябва да каже на родителите, училището или средата (ако те са отправили
искането) дали ще направят задължителна оценка. 29-дневният срок, в който родителите могат да
направят постъпки е част от шестте седмици.

7:69

Решение да не се направи задължителна оценка: Ако местният образователен орган реши, че не е
необходимо да извършва задължителна оценка, трябва да пише на родителите и да обясни мотивите си.
Също така трябва да определи грижите, които смята, че ще отговарят на потребностите на детето.
Решението да не се прави задължителна оценка може да бъде голямо разочарование за родителите на
детето и може да бъде неприятно за училището му. Независимо дали инициативата за възможна оценка
идва от местния образователен орган или от искане от родителите или училището, местният
образователен орган трябва да пише до училището, както и на родителите на детето, като напълно
обясни причините за своето решение.

7:70

Местният образователен орган се стреми да гарантира, че родителите напълно разбират предоставяните
от училищата грижи и мерките за мониторинг и преразглеждане. В някои случаи може да бъде полезно
посоченият служител на местния образователен орган да се срещне с родителите, за да обясни
позицията в подробности. Местният образователен орган може да сметне за подходящо директорът на
детето или СОП координаторът да присъстват на такава среща. Среща от този тип ще бъде особено
полезна, когато е ясно, че има разногласия между родителите и училището относно напредъка и
постиженията на детето в училище, целесъобразността на предоставяните грижи в училище или
необходимостта от задължителна оценка.

7:71

Когато родителите официално са поискали задължителна оценка съгласно раздел 328 или 329 или когато
училището или средата на детето е направила искане съгласно раздел 329(A), родителите могат да
обжалват пред СОП трибунала решение да не се прави оценка.
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Местните образователни органи трябва да информират родителите за правото им на обжалване,
както и за сроковете за подаване на жалба, за наличието на служби за родителско партньорство и
разрешаване на разногласия и че са наясно с факта, че правото им на обжалване не може да бъде
засегнато от тях.

Срокове за извършване на оценки
7:72

В интерес на всички е задължителната оценка да се извърши навреме. Важно е, че всяка част от процеса
се извършва с разумна скорост. Местният образователен орган може да реши, след като вече е
предложил да направи оценка, че не е необходимо да направи тази оценка, или след като вече е оценил
детето, че не трябва да издава предложено становище. Родителите трябва да бъдат информирани
доколкото е възможно за тези решения и за подходящи алтернативни мерки, които ще бъдат предприети.
Местните образователни органи трябва да информират родителите за правото на обжалване пред СОП
трибунала на всички съответни етапи от задължителния процес.

7:73

Разпоредби определят срокове, в които обикновено трябва да се провеждат различни части от процеса
на извършване на задължителни оценки и издаване на становища. Кумулативният ефект на тези срокове
е, че периодът от получаването на искане за задължителна оценка или издаването на известие до
родителите съгласно раздел 323(1) или раздел 329A(3) до издаване на окончателното становище
обикновено трябва да бъде не повече от 26 седмици. Диаграмата на процесите може да бъде намерена
в параграф 8:134.

Извършване на оценката
7:74

След вземането на решение да се направи задължителна оценка, местният образователен орган трябва
да потърси съвет от родители, образователни, медицински, психологически и социални служби. Също
53
така трябва да търсят и други съвети, които считат за подходящи и, когато е разумно, трябва да се
консултират с онези, които родителите са посочили. Трябва да направят това незабавно и трябва да
помолят всички заинтересовани страни да отговорят в срок от шест седмици.

7:75

В този момент родителите трябва да бъдат информирани, като част от процеса на събиране на всички
съответни съвети, че детето им може да бъде повикано за преглед или оценка. Ако детето им трябва да
бъде прегледано или оценено, родителите трябва да бъдат информирани за правото си да присъстват с
детето си на всяко интервю, тест, медицинска или друга оценка, която се провежда и трябва да им бъде
казано за времето, мястото и целта на срещите. Също така трябва да им бъде казано името на
определения служител на местния образователен орган, от когото могат да получат допълнителна
информация, и че имат право да представят информация на местния образователен орган, ако желаят.
На родителите трябва да се каже, че правото им да присъстват, при определени обстоятелства, може да
има обратен ефект: например, когато в класната стая се извършва наблюдение като част от оценката,
детето ще се държи различно, ако родителите присъстват, което би попречило на целта на
наблюдението.

7:76

Отделите на здравните и социални служби обикновено трябва да отговорят в срок от шест седмици от
датата на получаване на искането на съвет. Местният образователен орган ще уведоми предварително
определените медицински и социален служител за вероятността от оценка.

53

Ако дете в момента е обект на производство, би било препоръчително местния образователен орган да включи законно назначен настойник на децата (известен
преди като настойник ad litem) в процеса на оценка.
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7:77

Отделите на здравните и социалните служби не са задължени да отговорят в срок от шест седмици, ако
нямат информация за конкретното дете преди местният образователен орган да ги информира, че
обмисля дали да направи оценка, или преди да ги уведоми, че е получил искане за оценка на това дете.
При тези обстоятелства обаче, отделите на здравните и социалните служби трябва да положат всички
усилия да отговорят незабавно.

Искане на съвет
7:78

Местният образователен орган сега трябва да продължи да търси съвет, изискван като част от процеса
на задължителна оценка. Местният образователен орган винаги трябва да дава копия от всички
изявления или доказателства, представени от родителите на детето, съгласно раздел 323(1)(d) или
раздел 329A(3)(d) на тези, от които иска съвет.

7:79

Местните образователни органи трябва да изяснят това, че разпоредбите54 изискват съветите да се
отнасят до образователни, медицински, психологически или други характеристики, които изглеждат
подходящи за настоящи и бъдещи образователни потребности на детето. Съветите също така трябва да
отразяват как тези характеристики, може да повлияят на образователните потребности на детето и на
грижите, които се считат за подходящи в светлината на тези характеристики. Тези, които дават съвети
могат да коментират грижите, които сметнат за необходими. Следователно местните образователни
органи не трябва да имат общи политики, които пречат на тези, които дават съвети да коментират
количеството грижи, от които едно дете се нуждае.

7:80

Обаче, съветите, предоставени от всички специалисти не бива да се повлияват
от отчитане на името на училището, в което евентуално може да бъде настанено детето. Някои училища
не трябва да бъдат предлагани. Настаняването ще се определя от местния образователен орган на покъсен етап и съгласно всяко предпочитание, направено от страна на родителите. Но дискусии между
съветници и родители за потребностите на детето може да включват разглеждане на различни опции,
включително възможностите за образование в обикновено училище за детето и вида на училището, в
което потребностите на детето биха били посрещнати най-добре, например обикновено, специално или
пансионно. Но подобни дискусии не трябва да ангажират
местния образователен орган, нито да предопределят предпочитанието на родителите, постъпките им
при евентуално решение.

7:81

Исканията на местния образователен орган за съвети трябва да са придружени от известие за датата,
до която съветът трябва да бъде предаден.

7:82

За извършването на задължителна оценка, местният образователен орган трябва да търсят писмен:
A. съвет от родителите
B. съвет от образователна институция
C. съвет от медицинска институция
D. съвет от психологическа институция
E. съвет от социалните служби

54 Образователни разпоредби от 2001 г. (Специални образователни потребности) (Англия) (Консолидация)
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F.

Други съвети (например доказуемите желания на детето), които местният образователен орган или
всеки друг орган, от когото се иска съвет, сметнат за желателни. По-специално, съвети от службите
за образование на децата (виж речника) трябва да се търсят, когато родител на детето е член на
въоръжените сили.

7:83

С оглед на съветите, получени от училище или среда за обучение в ранна възраст, местният
образователен орган трябва да прецени дали трябва да търси отделен съвет от учител или специалист
от служба за помощ, който е работил с детето и училището или средата преди искането за
задължителна оценка.

7:84

Ако местният образователен орган сметне, че детето има сетивни затруднения, той трябва да получи
съвет от учител, квалифициран да преподава на деца със зрителни и слухови увреждания, както и от
училището или средата.

Мнение на детето
7:85

Местните образователни органи ще се стремят да установят мнението на децата и младите хора
като част от оценката. Те ще могат да предоставят ценна информация за себе си и за начина, по
който биха искали да бъдат изпълнени потребностите им. Възгледите на дете за неговите потребности и
желания трябва, доколкото е възможно, да се регистрират като част от процеса на задължителна оценка.
Местният образователен орган може да обмисли предоставянето на формуляр за отчет от ученика за
тази цел. Учениците, които са в състояние да го направят могат да представят своите възгледи в такава
форма. Когато деца или млади хора се нуждаят от помощ, специални мерки за събиране на мнението на
детето могат да включват разпитване на родителите, образователни психолози, класни учители или
бивши преподаватели и други възрастни, които познават детето добре. Предложени указания
за съвети и предложения за консултиране на деца и млади хора са предвидени в СОП набора от
инструменти.

Следващи стъпки
7:86

След като получи всички съвети, местният образователен орган трябва да реши дали трябва да
изготви становище или да измени съществуващо такова. Трябва да направи това решение в рамките
на десет седмици след издаване на известието съгласно раздел 323(4) или 329A(7).

7:87

Ако местният образователен орган реши, че е необходимо да се издаде становище или да се измени
такова, трябва да състави предложено становище или предложено изменено становище и да изпрати
копие на родителите на детето до две седмици. Съветите, получени като част от оценката трябва да
бъдат приложени. Добра практика е да изпрати копие и на тези, които са дали съвет. Тогава би било
възможно да се изяснят всякакви заблуди, които са възникнали при тълкуването на съвета, преди
окончателния вариант на становището.

7:88

Ако местният образователен орган реши, че издаването на становище или изменено становище не е
необходимо, трябва да уведоми родителите и да посочи причините. Трябва също така да уведоми
училището за това решение, заедно с мотивите за него и е желателно да предостави a note in lieu
(бележка вместо становището) в рамките на две седмици. Периода от издаването на известието
съглано раздел 323(4) или 329A(7) до издаването на предложеното становище или a note in lieu
(бележка вместо становището) обикновено следва да бъде не повече от 12 седмици.

7:89

Местният образователен орган трябва да получи всички необходими консултации в рамките на шест
седмици от издаването на известието съгласно раздел 323(4) или 329A(7), въпреки, че ръководството
определя максимален период от десет седмици. Местният образователен орган следователно трябва
да реши дали да издаде становище
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до края на десетте седмици и да изпрати на родителите предложеното становище или причините защо
няма да издаде становище, за предпочитане във формата на a note in lieu (бележка вместо становището),
в рамките на още две седмици. Допълнителни указания относно писането на a note in lieu (бележка
вместо становището) могат да бъдат намерени в параграф 8.15.
7:90

Критичната точка е, че родителите обикновено трябва да получат писмено уведомление за резултатите от
оценката в рамките на 12 седмици от началото на задължителната оценка. Когато местният
образователен орган реши да не прави оценка, родителите трябва да бъдат информирани за правото си
да обжалват пред СОП трибунала, за сроковете за подаване на жалба, наличието на служби за
родителски партньорства и такива за разрешаване на разногласия и че използването на разрешаване на
разногласия няма да засегне правото на обжалване на родителя.

Изключение за сроковете
7:91

При описване ролята на местните образователни органи, здравните и социалните служби при
извършването на задължителна оценка, тази глава подчерта сроковете, които обикновено тези органи
трябва да спазват. Ще има обаче обстоятелствата, при които не е разумно да се очаква, съответните
органи да спазват тези времеви графици и нормалните срокове следователно не се прилагат. Добра
практика е да се каже на родителите, ако се прилагат изключения, за да разберат причините за
евентуални закъснения.

7:92

Образователните разпоредби от 2001 г. (Специални образователни потребности) (Англия)
(Консолидация) приложени към този Кодекс в Приложение А посочват изключенията за:

7:93

●

шест седмичния срок, в който местните образователни органи трябва да кажат на родителите дали
ще или няма да направят задължителна оценка

●

десет седмичния срок, в който местните образователни органи трябва да направят оценка

●

шест седмичния срок, в рамките на който отделите на здравните и социалните служби
трябва да предоставят информация.

Местните образователни органи винаги трябва да се стремят да гарантират, че всяко закъснение,
произтичащо от изключенията е сведено до минимум. Веднага щом условията, които са довели до
изключение вече не се прилагат, местният образователен орган следва да положи усилия да завърши
процеса възможно най-бързо. Всички останали компоненти на процеса, разбира се, трябва да бъдат
завършени в рамките на техните предписани срокове, независимо дали изключения са забавили
предишни компоненти.

Искания за допълнителни задължителни оценки
7:94

7:95

Съгласно раздел 328 от Закона за образованието от 1996 г., родителите на дете със становище може да
поискат нова оценка на това дете съгласно раздел 323 от Закона. Местният образователен орган трябва
да се съобрази с такова искане, дотолкова, доколкото:
●

такава оценка не е направена в рамките на предходните шест месеца и

●

местният образователен орган заключава, че е необходимо да се направи допълнителна оценка.

Съгласно раздел 329A на Закона за образованието от 1996 г. училището или средата на детето може
да поискат нова оценка. Местният образователен орган трябва да се съобрази с такова искане,
дотолкова, доколкото:
●

такава оценка не е направена в рамките на предходните шест месеца и

●

местният образователен орган заключава, че е необходимо да се направи допълнителна оценка.
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7:96

Местният образователен орган трябва да следва процедурите, изложени в параграф 7.16. Местният
образователен орган трябва внимателно да обмисля всички такива искания. По-специално, трябва да
обмисля, дали е имало промени, които са повлиали съществено на специалните образователни
потребности на детето. Ако искането за по-нататъшна оценка произхожда от годишно преразглеждане,
голяма част от необходимата информация, на която да базира своите решения вече ще бъде достъпна за
местния образователен орган.

7:97

Ако местният образователен орган заключи, че по-нататъшна оценка не е необходима, трябва да пише
на родителите и да ги уведоми за решението си и за правото им да обжалват пред СОП трибунала, както
и за сроковете за обжалване, наличието на процедури за разрешаване на разногласия и че тези
процедури няма да засегнат правото на родителя да обжалва. Местният образователен орган винаги
трябва да обяснява на родителите причините за своето решение. Местният образователен орган може
да пожелае да организира среща между родителите и училището. Ако искането е отправено от
училището или средата, местният образователен орган трябва също да ги уведоми за своето решение и
причините за него.

7:98

Ако местният образователен орган реши, че по-нататъшна оценка е необходима, процедурите и
сроковете, определени в настоящата глава се прилагат. Резултантното становище ще замести
предишното становище.
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Становища за специални образователни
потребности
Когато, въз основа на оценка съгласно раздел 323, е необходимо местният образовтелен орган да
определи специални образователни грижи, от които детето се нуждае, заради своите обучителни
затруднения, местният образователен орган ще издаде и поддържа становище за неговите или
нейните специални образователни потребности.
Виж Раздел 324(1), Закон за образованието от 1996 г.

Въведение
8:1

След като веднъж всички съвети, изискани за задължителната оценка са били получени, както е
описано в Глава седма, местният образователен орган трябва да реши дали да изготви
становище.
Местният образователен орган може да реши, че степента на обучителните затруднения на детето и
характера на необходимите грижи, които да говарят на специалните образователни потребности на детето
са такива, че изискват местният образователен орган да определи специални образователни грижи чрез
становище.

8:2

Местният образователен орган ще направи това решение, когато сметне, че специалните
образователни грижи, необходими за удовлетворяване потребностите на детето не могат да се
предоставят в рамките на обичайните ресурси в обикновените училища и средите за обучение в ранна
55
възраст в района.

8:3

Субсидираните училища, с изключение на специалните училища, трябва да имат в рамките на
делегирания им бюджет финансиране, което отразява допълнителните потребности на учениците със
специални образователни потребности. Те го получават чрез формула за финансиране, която отразява
честотата на СОП, измерена по различни начини. Извлеченията по бюджета, които местните
образователни органи са длъжни да изготвят съгласно раздел 52 от Закона за училищните стандарти и
рамки от 1998 г. трябва да покажат условния бюджет за СОП на всяко училище.

8:4От местните образователни органи се изисква, съгласно Разпоредбите за специални образователни
(Англия) от
потребности от 2001 г. (Предоставяне на информация от местните образователни органи)
април 2002 г. да публикуват, подробности за вида на мерките за подпомагане, които субсидираните
училища в района им обикновено може да осигуряват от бюджетите си по програмитеSchool Action
(Училищни действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс) . Също така са длъжни да
публикуват свои собствени планове за осигуряване на подходяща подкрепа за СОП, особено по
програмаSchool Action Plus (Училищни действия плюс).
8:5

Където допълнителни ресурси са необходими в училище, за да се предоставят грижи, определени в
становища, местният образователен орган може да осигури тези ресурси директно от централния
бюджет, да ги прехвърли в училищата на целева база или да ги делегира. Средства за учениците със
становища и в обикновените, и в специалните училища са делегирани на редица от местните
образователни органи с ясни ползи по отношение на по-стабилни мерки за персонала,
бързи и гъвкави реакции към новоидентифицирани потребности, по-добро обучение и подобряване на
уменията на работещите с деца със специални образователни потребности.

8:6

Както и да са осигурени ресурсите, училищата и местните образователни органи имат специфични
задължения по отношение на деца със специални образователни потребности, които финансирането за
СОП следва да подкрепя. Управителните органи на видовете субсидирани училища съгласно раздел 317
от Закона за образованието от 1996 г. трябва да полагат всички усилия, за да видят, че учениците със
специални образователни потребности получават помощта необходима за техните обучителни
затруднения. Те са

55 В тази глава училища се отнася също за среди за обучение в ранна възраст, с изключение по отношение на финансиране.
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отговорни чрез своите отчети пред родителите за това как ресурсите са разпределени между учениците
със специални образователни потребности и за ефективността на предоставяните специални
образователни грижи. Местните образователни органи са длъжни съгласно раздел 324 от Закона за
образованието от 1996 г. да осигурят специални образователни грижи в становището на детето. Местните
образователни органи може да осигурят в условията по финансирането да се спрат помощните средства,
ако ученикът не получава грижите от становището и да предприемат собствени мерки, начислявайки
разходите за сметка на училищния бюджет.
8:7

Съгласно техните законови задължения, местните образователни органи и училищата трябва да работят
заедно, за да определят здрави мерки за мониторинг и отчетност, за да се гарантира, че средствата се
използват за повишаване постиженията на учениците със СОП. Тези мерки следва да насърчават поголяма прозрачност и да се основават на ясно становище, което показва съответните отговорности на
местните образователни органи и управителните органи, и обяснява как тези отговорности ще бъдат
подкрепени чрез мерките за финансиране на училища на местните образователни органи. Те трябва да
се съсредоточат върху ефективността на грижите за ученици със СОП и да гарантират, че децата
напредват, че посочените в становището грижи се осигуряват, и че услугите на местния образователен
орган и други служби за помощ са ефективни.

Критерии за решаване дали да се изготви становище
8:8

Както с доказателствата за вземането на решение дали задължителна оценка е необходима,
указанията, изложени по-долу предвиждат рамка, по която е важно, училища, местни образователни
органи и други участващи агенции, да създават детайлите за местно тълкуване.

8:9

Полезно е местните образователни органи да определят групи, които да подкрепят прозрачността при
вземането на решения. Такива групи може да осигурят последователни решения относно това дали да се
издават становища. Чрез сравнение тези групи също така могат да помогнат практиката на местния
образователен орган да стане по-силна и ясно разбрана от училища, среди за обучение в ранна възраст и
родители.

8:10

При решаване дали да се изготви становище местният образователен орган трябва да разгледа цялата
информация, събрана по време на задължителната оценка и да я отнасе към тази, представена от
училището по време на всяко искане за оценка.

8:11

Местните образователни органи следователно може да поискат да вземат предвид следното:
a

b

обучителните затруднения на детето
●

съвпада ли информацията за обучителните затруднения на детето, предоставена при
консултацията за задължителна оценка с доказателствата, представени от училището?

●

ако не, има ли аспекти от обучителните затруднения на детето, които училището може да е
пренебрегнало и с които, с помощта на съвети, оборудване или други грижи, училището
може ефективно да се справи чрез School Action (Училищни действия) и School Action Plus
(Училищни действия плюс) ?

специалните образователни грижи за детето
●

показват ли предложенията за специалните образователни грижи за детето, произтичащи от
някой от съветите за оценката, че специалните образователни грижи, предоставяни в училище,
включително стратегии на преподаване или други подходи, са подходящи за обучителните
затруднения на детето?
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●

ако не, има ли подходи, които, с помощта на съвети, оборудване или други грижи, училището
може да приеме ефективно в рамките на собствените ресурси чрез
School Action (Училищни действия) и School Action Plus (Училищни действия плюс) ?

Обсъждане на грижите, които може да се наложи да бъдат предоставени
8:12

Ако задължителната оценка потвърди, че оценката и грижите, предоставени от училището или средата
за обучение в ранна възраст са подходящи, но детето пак не напредва или не напредва достатъчно
добре, местният образователен орган трябва да обмисли какви допълнителни грижи може да са
необходими и дали могат да се предоставят в рамките на ресурсите на училището или средата, или
дали становище е необходимо.

8:13

По-долу има примери за възможни подходи:
●

Ако местният образователен орган заключи,
например, че обучителните затруднения на
детето имат нужда от:

●

-нередовни съвети за училището от външен
специалист

- редовно и често пряко обучение от ресурсен
учител

-нередовна помощ за лични грижи

– ежедневна индивидуална подкрепа
от помощник в обучението

– достъп до определено оборудване като
преносимо текстообработващо устройство,
електронна клавиатура или записващо
устройство, или

– значително оборудване като
видеонаблюдение или компютър или CDROM устройство с подходящи аксесоари и
софтуер

– малки промени в сградата, като подобряване
на акустичната среда56

-

местният образователен орган може да
сметне, че е разумно от училището да се
очаква да предостави грижи от собствените
си ресурси чрез School Action Plus
(Училищни действия плюс) . Ако е така,
тогава ще трябва да изложат причините за
достигането до това заключение ясно в a
note in lieu (бележка вместо становището)
(описана по-подробно по-долу).

●

56

Ако местният образователен орган заключи,
например, че обучителните затруднения на
детето имат нужда от:

Когато местният образователен орган заключи,
че може да има промяна в настаняването на
детето, дори ако такава промяна включва
преместване от обикновено училище в
специално звено в същото училище или друго
обикновено училище, трябва да обмисли
изготвянето на становище.

редовно
включване
необразователни агенции

на

Местният образователен орган може да
заключи, че от училището не може да се
очаква да предостави такава грижи в
рамките на собствените си ресурси и че
естеството на грижите предполага
местният образователен орган формално
да идентифицира в становище
потребностите на детето, пълния набор от
грижи, които трябва да се предоставят и да
преразгледа мерките, които ще се
прилагат. Заключенията на местния
образователен орган, разбира се, ще
зависят от точните обстоятелства на всеки
отделен случай, като се вземат предвид
условията за финансиране на училищата в
района.
●

Когато местният образователен орган
заключи, че настаняване в пансионно
специално училище може да се наложи,
трябва да изготви становище.

Отговорността между местният образователен орган и училището за конкретни строителни работи ще зависи от обхвата на формулата за разпределяне на
капитала в училищата на конкретния местен образователен орган.
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8:14

Решението дали да се издаде становище се определя от разграничимите специални образователни
потребности на детето в контекста на мерките за финансиране на училищата в района. Местните
образователни органи трябва, разбира се, да осигурят предоставянето на грижите, посочени в
становището на детето по икономически ефективен начин, но така, че да съответстват на оценените
потребности на детето. Ефективното използване на ресурсите трябва да се вземе предвид, когато
местният образователен орган обмисля настаняването на дете със становище, след като родителите са
имали възможност да изразят предпочитание - виж от 8:58-69.

Решение да не се издава становище: a note in lieu (бележка вместо становището)
8:15

В рамките на две седмици от завършване на задължителната оценката местният образователен орган
трябва да реши дали ще издаде становище. Може да заключи, че специалните образователни
потребности на детето могат да бъдат задоволени със собствените средства на училището, със или без
намесата на специализирана служба извън училище, а именно, че специални образователни грижи могат
да бъдат предоставени чрез програмите School Action (Училищни действия) и School Action Plus
(Училищни действия плюс) . Когато местният образователен орган реши да не издаде становище, трябва
да пише на родителите, казвайки им за това решение и причините за него не по-късно от две седмици
след приключване на оценката. Местният образователен орган трябва да каже на родителите за правото
им да обжалват решението пред СОП трибунала и да определи сроковете за обжалване, наличието на
служби за родителски партньорства и разрешаване на разногласията, както и за факта, че правото на
обжалване на родителите не може да бъде засегнато от процедура за разрешаване на разногласията.

8:16

Решението да не се издаде становище може да бъде разочароващо за родителите и да се възприеме
като отказ на допълнителни ресурси за тяхното дете. Местният образователен орган трябва да
гарантира, че родителите (и училището) са наясно с ресурсите във всички субсидирани училища, които
са налични, за да отговарят на специалните образователни потребности; че родителите разбират
напълно специалните образователни грижи, осигурявани от училището, и че разбират, че има мерки за
мониторинг и преразглеждане в субсидираните училища, които ще гарантират, че потребностите на
детето им са удовлетворени от училището,
с външна подкрепа, ако е необходимо, по подходящ начин.

8:17

Задължителната оценка ще е допринесла значително за знанията на училището, родителите и местният
образователен орган за детето. Местният образователен орган следователно трябва да помисли за
издаване на a note in lieu (бележка вместо становището). В такава бележка местният образователен
орган трябва да изложи причините за своите заключения, с подкрепящи доказателства от
задължителната оценка на детето. Всички съвети, събрани като част от задължителната оценка трябва
да бъдат изпратени на родителите и с тяхно съгласие, до училището на детето и други специалисти,
които са дали съвет по време на процеса на оценяване. Тази процедура ще позволи информацията от
задължителната оценка на детето да се използва ползотворно. Тези, които работят с детето в училище
могат да използват информацията, за да променят своите стратегии за посрещане специалните
образователни потребности на детето. Като добра практика местните образователни органи могат да
пожелаят да обсъдят организиране на среща на родителите с определения служител от местния
образователен орган и директора или СОП координатора на училището на детето, за да се гарантира, че
всички страни разбират мотивите за решението на местния образователен орган, на бележката вместо
становище и грижите, които ще бъдат предоставяни.

8:18

В някои случаи местният образователен орган може да успее да реши много бързо, че не е необходимо да
се издава становище: родителите трябва да бъде информиран незабавно чрез издаване на писмено
известие съгласно раздел 325(1) или 329A(8). Местният образователен орган винаги трябва да посочи
своите причини. Но писането на изчерпателна и полезна бележка много често ще изисква толкова
обмисляне и време, колкото изготвянето на предложеното становище. Всъщност, решението дали да се
издаде
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становище или да се издаде бележка вместо това може да стане ясно, когато служителят на местния
образователен орган подреди цялата информация и определи образователните и необразователните
потребности на детето и грижите необходими за посрещане на тези потребности.
8:19

Може да бъде подходящо за формата на бележка вместо становище да следва задължителния формат
на становището, въпреки че винаги ще бъде важно да се уточни различният правен статут на двата
документа.

8:20

Тъй като оформлението на всяка бележка вместо становище е задължение на местния образователен
орган, добра практика е първата част да опише специалните образователни потребности на детето, на
базата на подкрепящи доказателства приложени под формата на всички съвети, събрани по време на
оценката. Втората част на бележката трябва да изложи причините за решението на местния
образователен орган да не издаде становище и да предложи указания за специалните образователни
грижи, които могат да се осигурят за детето от ресурсите на училището, със съвети от специалисти, ако е
необходимо, но без това да се определя от местния образователен орган. Третата част може, отново
отразявайки получени и приложени съвети и споразумения между местния образователен орган и
съответните агенции, да описва всякакви необразователни потребности и подходящи грижи.

8:21

Процесът на задължителна оценка приключва, когато местният образователен орган реши дали ще
издаде становище или не. Това решение обикновено трябва да се вземе в рамките на десет седмици от
издаване на известие съгласно раздел 323(4) или 329A(7). Законоустановените срокове, в рамките на
които местният образователен орган трябва или да информира родителите, че няма да издаде
становище или да издаде на родителите предложено становище са едни и същи: обикновено, не повече
от две седмици след вземане на решението.

8:22

Така, обикновено не повече от 12 седмици след издаване на известие съгласно раздел 323(4) или
329A(7), че ще направи задължителна оценка, местният образователен орган трябва или:
a

да издаде известие съгласно раздел 325(1), че няма да издаде становище и да обясни основанията
си (независимо дали под формата на a note in lieu (бележка вместо становището) или по друг
начин), или

b

да издаде предложено становище, заедно с писмено известие съгласно Таблица 27,
параграф 2.

Оценки и спешни настанявания
8:23

В изключителни случаи може да е необходимо да се направи спешно настаняване на дете, например,
когато:
a

медицинското състояние на детето се е променило изведнъж, причинявайки бързо и
сериозно влошаване на здравето или развитието на детето

b

родителите, училището, съответните специалисти и местният образователен орган са
съгласни, че внезапно и сериозно влошаване на поведението на детето прави текущото
училище непригодно и опасно

c

когато дете, пристигащо неочаквано в местния образователен орган показва такива значителни
обучителни затруднения, които обикновено биха оправдали становище; местният образователен
орган следва да се консултира с родителите и заинтересованите лица, включително предишния
местен образователен орган, за най-подходящото настаняване

d

когато млад човек се връща вкъщи от защитено звено или институция за млади нарушители.

100
Специални образователни потребности – Кодекс на добрите практики

8:24

Спешни настанявания ще се правят само когато местният образователен орган, родители, училища и
съответните специалисти са на мнение, че потребностите на детето са такива, че незабавно трябва да
се предприемат действия и спешното настаняване е най-добрият вариант.

8:25

Когато се направи спешно настаняване, местният образователен орган незабавно трябва да започне
задължителна оценка или преоценка. Вероятно е оценката да заключи, че становище трябва да се
издаде или изменения да се направят в съществуващото становище. Ако детето е настанено и ще остане
в специално училище, винаги трябва да се издаде становище. Обстоятелствата, при които едно дете без
становище може да бъде настанено в специално училище са обсъдени в параграфи 7:30-33.

8:26

Ако, обаче, оценката заключи, че становище не е необходимо, спешното настаняване на детето трябва
да бъде преразгледано. Решения за това как потребностите на детето трябва да се удовлетворяват найдобре в дългосрочен план следва да не се повлияват от естеството на спешното настаняване. Ако едно
дете без становище е било настанено в специално училище за оценка, но се реши, че не е необходимо
да се прави оценка, детето може да остане в училище само до 10 учебни дни след като местният
образователен орган е уведомил родителя, че не възнамерява да издаде становище.

8:27

Становища изготвени или изменени след спешно настаняване трябва да включват подробни цели с ясно
определени мерки за мониторинг на ефикасността на грижите за детето. Тъй като местният
образователен орган има задължението да преразглежда становището ежегодно, може да пожелае да
използва правомощията си да го преразгледа по-често и да иска междинни отчети за напредъка на
детето.

8:28

Когато отдел на социалните служби извършва спешното настаняване от своя бюджет за дете със
становище за СОП, следва незабавно да информира местния образователен орган, особено когато
настаняването е в независимо училище.

Писане на становището
Когато местният образователен орган, след като направи оценка на дете, реши да издаде
становище, трябва да изпрати копие от предложено становище и писмено известие на
родителя на детето до две седмици от датата, на която е приключила оценката.
Виж Таблица 27, Закон за образованието от 1996 г. и Образователни разпоредби от 2001 г. (Специални образователни
потребности) (Англия)
(Консолидация)

8:29

Известието трябва да бъде във формата, предписан в Таблица 1 към разпоредбите. Становището за
специални образователни потребности трябва да следва формата и да съдържа информацията,
предписани от разпоредбите (виж Таблица 2 към разпоредбите):
Част 1 Въведение: Името и адреса на детето и дата на раждане. Родният език на детето и религия.
Имената и адреса (ите) на родителите на детето.
Част 2 Специални образователни потребности (обучителни затруднения): Подробности за всяка от
специалните образователни потребности на детето, определени от местния образователен
орган по време на задължителната оценка и за съветите, получени и прикрепени като
приложения към становището.

101
Глава 8: Становища за специални образователни потребности

Част 3 Специални образователни грижи: Специалните образователни грижи, които местният
образователен орган счита за необходими, за да се отговори на специалните
образователни потребности на детето.
a.

Целите, които предоставяните специални образователни грижи трябва да се стремят да постигнат.

b.

Специалните образователни грижи, които местният образователен орган смята за
подходящи да отговорят на потребностите, посочени в Част 2 и за постигане на целите.

c.

Мерките за мониторинг на напредъка в постигането на тези цели, особено за определяне
на краткосрочни цели за напредък на детето и за преразглеждане на неговия или нейния
напредък редовно.

Част 4 Настаняване: Видът и името на училището, където специалните образователни грижи,
посочени в Част 3 ще се предоставят или мерките на местния образователен орган за
предоставяне на грижи извън училище.
Част 5 Необразователни потребности: Всички съответни необразователни потребности на детето,
определени като такива от здравните служби, социалните служби или други агенции и
местния образователен орган.
Част 6 Необразователни грижи: Подробности за съответните необразователни грижи, необходими за
задоволяване на необразователните потребности на детето, определени като такива от
здравните и/или социалните служби и местния образователен орган, включително
договорените мерки за предоставянето им.

Подпис и дата

8:30

Всички съвети получени и взети под внимание в процеса на оценката трябва да бъдат прикрепени като
приложения към становището:
Съветът приложен към становището трябва да включва:

57

A

доказателства от родителите57

B

съвет от образователна институция

C

съвет от медицинска институция

D

съвет от психологическа институция

E

съвет от социалните служби

F

Други съвети, като мнението на детето, които местният образователен орган или всеки друг
орган, от когото се иска съвет, сметнат за желателни. По-специално, когато родител на детето е
член на въоръжените сили, съвети от службите за образование на децата трябва да се търсят.

Доказателствата от родители ще включват родителски възгледи, представени на местния образователен орган при разглеждане на необходимостта от оценка и
родителски мнения и доказателствата, предоставени като част от оценката. Когато становището е финализирано и родителски възгледи, предоставени в отговор на
предложеното становище.
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8:31

Местните образователни органи трябва да изготвят ясни, недвусмислени становища. Когато
диагностични или технически термини са необходими или полезни, например, отнасящи се до
специфични увреждания, тяхното значение трябва да бъде обяснявано по начин, по който родителите
и други неспециалисти лесно ще разберат. Местните образователни органи трябва да внимават
особено, за да гарантират, че текстът се поставя в правилната част, така че да съответства на
образеца в Таблица 2 към Образователните разпоредби от 2001 г. (Специални образователни
потребности) (Англия). Допълнителни подробни съвети са предоставени в СОП набора от
инструменти.

Част 2: Специални образователни потребности (обучителни затруднения)
8:32

Част 2 на становището трябва да описва обучителните затруднения на детето, идентифицирани по
време на задължителната оценка. Трябва също така да включва описание за текущото представяне на
детето – какво може и какво не може да направи. Описанието в Част 2 следва да се основава на и може
да се отнася за професионален съвет, прикрепен в приложенията. Когато местният образователен орган
приеме този съвет в описанието си за обучителните затруднения на детето, трябва да оповести, че го е
направил. Просто посочване, в приложенията, че приема съвета не е достатъчно. Полученият съвет
може да съдържа противоречиви мнения или такива, отворени за интерпретация, които местният
образователен орган трябва да разреши, като посочва причините за заключенията, до които е достигнал.
Всички съвети трябва да бъдат разгледани и приложени към становището. Част 2 следва да бъде
изложена по начин, който може пряко да се отнесе към описанието на грижите, изложени в част 3 (b).

Част 3: Специални образователни грижи
8:33

След като веднъж специалните образователни потребности на детето са оценени и изцяло изложени в
Част 2, местният образователен орган, трябва да конкретизира в Част 3, специалните образователни
грижи, които да отговарят на тези потребности. Основната цел в конкретизиране на грижите е да се
помогне на детето да учи и да се развива.

8:34

Част 3 на становището е разделена на три:

8:35

a

първата част следва да определи основните цели, които грижите трябва да постигнат. Тези цели
трябва да са пряко свързани с потребностите, изложени в Част 2 и следва да бъдат описани по
начин, който ще позволи на местния образователен орган и училището да наблюдава и преразглежда
напредъка на детето с течение на времето. Те обикновено трябва да имат по-дългосрочен характер
от по-конкретните, краткосрочни цели в индивидуалния учебен план на детето.

b

втората част следва да посочва всички специални образователни грижи, които местният
образователен орган счита за подходящи за обучителните затруднения в Част 2, дори когато някои
от грижите ще бъдат предоставени чрез пряка намеса от страна на орган, някои ще бъдат осигурени
от училището на детето, от собствените му ресурси, някои от здравните органи. Местният
образователен орган е отговорен за определянето на грижите в становището, независимо от това
кой действително ги осигурява, освен ако местният образователен орган не е убеден, че родителите
на детето не са предприели сами адекватни мерки.

Образователните разпоредби от 2001 г. (Специални образователни потребности) (Англия)
(Консолидация) гласят, че едно становище трябва да конкретизира:
(a) всякакви подходящи помощни средства и оборудване, персонал и учебния план
(b) всички подходящи изменения на прилагането на националната учебна програма
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(c) всякакви подходящи изключения от прилагането на националната учебна програма, в детайли,
както и грижите, които са предложени като заместител за всички такива изключения с цел
поддържане на балансирана и широкообхватна учебна програма; и
(d) когато е подходящо жилищно настаняване, този факт.
8:36

Едно становище трябва да посочва ясно необходимите грижи за потребностите на детето. Трябва да
съдържа в детайли грижите, необходими да се отговори на всяка идентифицирана потребност. Ще бъде
полезно за родители и учители на детето, ако грижите в тази част са изложени в същия ред като в
описанието на потребностите в Част 2.

8:37

Местните образователни органи трябва да вземат решения, за това кои действия и грижи за кои ученици
са подходящи на индивидуална основа. Това може да бъде направено само чрез внимателна оценка на
затрудненията на учениците и предвид образователна среда, в която могат да бъдат обучавани. Грижите
трябва да бъдат определени количествено (например по отношение на часове, персонал), въпреки че ще
има случаи, когато трябва да се запази известна гъвкавост, за да се отговори на променящите се
специални образователни потребности на конкретното дете. Винаги ще бъде необходимо местният
образователен орган да наблюдава, заедно с училището или друга среда, напредъкът на детето спрямо
определени резултати, независимо от oписаните грижи. Местните образователни органи не трябва да
имат обща политика да не определят количествено грижите, при никакви обстоятелства.

8:38

Местните образователни органи също така определят, в съответствие с раздел 364 на Закона за
образованието от 1996 г., неприлагане или изменение на разпоредбите, определени от националната
учебна програма (по отношение на постигане на цели, програми за обучение и мерки за оценка), които
считат за необходими, за да се отговори на специалните образователни потребности на детето, както и
подробности за това как учебната програма трябва да се поддържа балансирана. Не е необходимо да се
изменят разпоредбите на националната учебна програма, за да се позволи на детето да учи на по-ниско
ниво, отколкото повечето от учениците, на същия ключов етап. Когато учениците се обучават у дома от
родителите си няма изискване да се спазва националната учебна програма. Когато учениците са в
основен етап на обучение, този раздел трябва да определи как
специалните образователни грижи ще дадат възможност на детето да има достъп до програмата
с оглед на ранните учебни цели.

8:39

За ученици, чиято оценка е близо до тяхната подготовка за изпита за получаване на общ сертификат за
средно образование или професионалните изпити, местният образователен орган трябва да посочва
всякакви специални изисквания за изпитите, препоръчителни за осигуряване на ученика пълен достъп до
изпита и възможност да демонстрира постиженията си. В някои случаи може да бъде необходимо
предварително одобрение от присъждащите органи. Това рядко е сложен процес и се управлява от
58
центъра, където ученикът взима изпитите си, обикновено училище му.

58

Един ученик не се нуждае от становище, за да се възползва от отстъпки, които изпитващата група може да направи за ученик със специални образователни
потребности.
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c

третата част следва да опише мерките, които трябва да бъдат направени за определяне на
краткосрочни образователни цели и цели за развитието на детето. Самите цели не трябва да бъдат
част от становището, но трябва да представляват неразделна част от индивидуалния учебен план.
По своя характер тези цели ще изискват редовно преразглеждане и преработване, докато
дългосрочните цели в част 1 няма да изискват. Училището на детето трябва да изработи първият
индивидуален учебен план, в консултация с родителите и, при необходимост с детето, в срок от два
месеца от настаняването в друго училище или веднага след финализиране на становището, ако
детето остава в същото училище. Постиженията на детето, с оглед индивидуалния учебен план,
трябва да се преразглеждат най-малко два пъти в годината от училището и напълно да се обсъждат
на първото годишно преразглеждане на становището, когато могат да се определят допълнителни
цели.

8:40

Тази част следва да определи специалните мерки за годишното преразглеждане на становището и да
признае необходимостта училището да наблюдава и оценява напредъка на детето в хода на годината.
Местните образователни органи трябва да преразглеждат поне веднъж годишно становището на
детето. На преразглеждането трябва да се разгледа напредъкът на детето спрямо целите в първата
част на тази част, по отношение на краткосрочните цели и задачи, определени от училището в
индивидуалния учебен план на детето. Също така трябва да определи, дали са необходими някакви
промени в предоставяните грижи по отношение на напредъка на детето.

8:41

Цялата информация в Част 3 трябва да бъде написана така, че да бъде лесно разбираема за всички
ангажирани с образованието на детето, включително и за неговите родители.

Част 4: Настаняване
8:42

В окончателното становище, Част 4 ще определи вида на училището и всяко конкретно училище, което
местният образователен орган счита за подходящо за детето или мерките за предоставяне на
образование по друг начин освен в училище, които местният образователен орган счита за уместни. Тази
част трябва да бъде оставена празна, когато предложеното становище е издадено, така че местният
образователен орган да не предопределя разглеждането на всяко предпочитание за субсидирано
училище, което родителите могат да изяват, или всички възгледи на родителите относно несубсидирано
специално или независимо училище (виж речника).

Част 5: Необразователни потребности
8:43

Част 5 трябва да определи всички необразователни потребности на детето, които местният
образователен орган предлага да бъдат удовлетворени от мерки или по друг начин, от здравни,
социални служби или някой друг орган.

Част 6: Необразователни грижи
8:44

Част 6 трябва да определи небразователните грижи, които трябва да отговорят на потребностите,
идентифицирани в Част 5 и които местният образователен орган предлага да бъдат предоставяни от
отделите на социалните служби, назначени от здравните органи в обсъждане с местната група или тръст
за първични грижи или от други доставчици. Определен служител за социални услуги трябва да работи с
местния образователен орган, за да потвърди предоставянето на социални услуги и медицинския
служител за специални образователни потребности трябва да поддържа връзка, за да се гарантира, че
участието на здравните служби е потвърдено.

8:45

Част 6 трябва също така да посочва цели, които трябва да бъдат постигнати от такива необразователни
грижи и трябва да определи такива мерки, както е било договорено от местния образователен орган и
органа, който ще ги осигурява.
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8:46

Когато описва образователни и необразователни потребности на детето и грижи, местният
образователен орган следва да гарантира, че потребностите са ясно и точно описани и че има пълно
съгласие относно характера на грижите, необходими, за да се отговори на тези поребности,
консултирайки се със съответните отговорни специалисти при необходимост.

8:47

Местните образователни органи трябва да обяснят на родителите, че докато части 2, 3 и 4 на
становището са правно обвързващи за местния образователен орган, части 5 и 6 не са и че нямат право
на обжалване пред СОП трибунала за тези раздели.

8:48

Допълнителни предложения за писане на становища могат да бъдат намерени в СОП набора от инструменти.

Речева и езикова терапия
8:49

Съдебната практика е установила че речевата и езиковата терапия може да се разглежда като
образователни или необразователни грижи или и двете, в зависимост от здравето или историята на
развитието на всяко дете. Следователно може да се появи в Част 3 или Част 6 от становището или и в
двете. Обаче, тъй като комуникацията е толкова основна в ученето и напредъка, подходът към речевите и
езиковите увреждания обикновено се записва като образователни грижи, освен ако има изключителни
причини да не се направи.59

8:50

Основна отговорност за предоставяне на услуги за речева и езикова терапия на деца поема
Националната здравна служба. Това се отнася за услуги в становище за специални образователни
потребности, независимо дали от Част 3 (осигуряване на образователни грижи) или от Част 6
(осигуряване на необразователни грижи) или в двете части. Здравните органи са отговорни за закупуване
на услуги за терапията чрез договорите, които сключват с доставчиците на здравни грижи (тръстове на
националната здравна служба). Националната здравна служба предоставя професионално управлявани
услуги за речева и езикова терапия, покриващи предучилищна, училищна възраст и възрастни, които са в
тясна възка с други здравни услуги.

8:51

Когато националната здравна служба не предоставя речева и езикова терапия за дете, чието
становище посочва такава терапия като необходими образователни грижи, крайната отговорност за
гарантиране на тази терапия остава на местния образователен орган, освен ако родителите на
детето не са предприели подходящи алтернативни мерки. Училищата, местните образователни
органи и националната здравна служба трябва да си сътрудничат тясно при посрещане на
потребностите на децата със затруднения в комуникацията.

8:52

Важно е естеството и степента на грижите, необходими за отделните деца да се разгледат много
внимателно и да се обмисли как най-добре могат да се доставят. В някои случаи, например, децата може
да се нуждаят от редовна и продължителна помощ от логопед или индивидуално, или в група. В други
случаи може да бъде подходящо персонал в училището на детето да осигурява редовна и дискретна
програма за намеса под ръководството и надзора на говорен и езиков терапевт.

8:53

За някои деца езикова програма, която е неразделна част от целия учебен ден е по-подходяща. Такива
езикови програми ще бъдат осигурени от училищния персонал, но може да изискват постоянен
мониторинг и оценка от говорен и езиков терапевт. Добра практика е образователните специалисти, които
са получили достатъчен и подходящ професионален опит в областта на речевите и езиковите
затруднения да подкрепят и подпомагат работата на говорния и езиковия терапевт в образователната
среда. Съвместната

59

Отразява препоръка на работната група на Здравното министерство/Министерство на образованието и заетостта за предоставяне на услуги за речева и езикова
терапия на деца със специални образователни потребности. Министерство на образованието и заетостта, документ 0319/2000.
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практика е от съществено значение за успешна намеса за деца и млади хора с говорни и езикови
затруднения. Оперативната гъвкавост, въведена съгласно Закона за здравеопазването от 1999 г.
за здравните служби и местните органи ще спомогне за насърчаване на по-голямо
сътрудничество.60

Предложено становище
8:54

Местният образователен орган трябва да изготви предложеното становище, попълвайки всички части, с
изключение на Част 4. Предложеното становище не трябва да съдържа подробности, отнасящи се до
мястото, където предложените специални образователни грижи трябва да се осигурят. Местният
образователен орган трябва да изпрати копия от предложеното становище и съветите, предоставени по
време на оценката на детето до родителите. Копия от предложеното становище трябва да бъдат
изпратени и до всички онези, които предоставят съвети.

8:55

В същото време, местният образователен орган трябва да изпрати на родителите известие, което
установява процедурите, които следват, включително определяне на условията за избор на училище,
правото на родителите да правят постъпки за съдържанието на становището, правото им да обжалват
пред СОП трибунала срещу съдържанието на окончателното становище и сроковете за обжалване.
Известието трябва да съответства на посочените в Част А на Таблица 1 към разпоредбите.

8:56

Когато издават становище местните образователни органи трябва да не забравят потребностите на
родителите и децата, чийто майчин език не е английски. Когато децата имат различни езикови и
културни среди, местните образователни органи трябва да потърсят съвет от двуезичен помощен
персонал, учители по английски като допълнителен език, устни и писмени преводачи и други местни
източници на помощ според случая, за да се гарантира, че такива родители и деца участват във всички
аспекти на процеса.

Срокове
8:57

При получаване на предложеното становище родителите имат право да посочат предпочитание за
субсидираното училище, което детето им трябва да посещава и да направят постъпки, както и да
проведат срещи с местния образователен орган. Също така трябва да се обясни на родителите, че имат
право да повдигат други въпроси, свързани с изложението на становището. Местният образователен
орган обикновено трябва да издаде окончателното становище в срок от осем седмици от издаване на
предложеното становище. Изключенията от осемседмичния срок са посочени в Образователните
разпоредби от 2001 г. (Специални образователни потребности) (Англия) (Консолидация), приложени в
Приложение А.

60 Здравно министерство (с Министерство на образованието и заетостта и Министерство на околната среда, транспорта и регионите) Проспект HSC2000/DH/LAC(2000)9:
Прилагане на мерките за партньорство на закона за здравеопазването. април 2000 г.
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Посочване на училище
Родителите могат да изразят предпочитание за субсидирано училище (но не за институция за
осигуряване на образование за деца, които не могат да посещават обикновено или специално
училище, защото са изключени, болни или поради друга причина (Pupil Referral Unit) или специално
училище в болница), което желаят детето им да посещава или да направят постъпки за
настаняване в друго училище. Местните образователни органи трябва да отговарят на
предпочитанията на родителите, освен ако училището е неподходящо за възрастта, способностите,
дарбите или специалните образователни потребности на детето, или ако настаняването би било
несъвместимо с ефективното обучение на други деца, с които детето ще бъде обучавано или с
ефективното използване на ресурсите. Местните образователни органи трябва да обсъждат
възгледите на родителите и да организират срещи със съветниците на местния образователен
орган или служители, към които родителите се обръщат, преди да издадат окончателното
становище.

Виж Таблица 27, Закон за образованието от 1996 г.

Освен ако родител не покаже, че не желае детето му да учи в обикновено училище (било то чрез
изразяване на предпочитание за определено училище или по друг начин) местният
образователен орган трябва да гарантира, че детето ще учи в обикновено училище, освен ако
това не е несъвместимо с ефективното обучение на други деца.
Виж Раздел 316, Закон за образованието от 1996 г.

8:58

Местен образователен орган, който вярва, че обучението на конкретно дете в обикновено училище би
било несъвместимо с ефективното обучение на други деца трябва да прецени дали са налице всички
разумни стъпки, които може да предприеме за предотвратяване на този ефект от включването на
детето. Във връзка с конкретно субсидирано училище трябва да обмисли разумни стъпки, които той или
управителният орган може да предприеме.

8:59

Ако местен образователен орган реши, че конкретно субсидирано училище може да осигури специалните
образователни грижи, определени в становището, управителният орган на това училище може да успори
това само на основание, че обучението на детето там би било несъвместимо с ефективното обучение на
другите. Трябва да помислят, дали има някакви разумни стъпки, които те (или местният образователен
орган) могат да предприемат, за да се предотврати включването да има такъв ефект. Допълнителни
практически указания за този тип стъпки, които местните образователни органи и субсидираните училища
трябва да обмислят да бъдат предоставени в отделен проспект относно нормативната уредба за
включване.61

8:60

Родителите могат да изразят предпочитание за субсидирано училище, което желаят детето им да
посещава или да направят постъпки за настаняване в друго училище. Местните образователни органи
трябва да се съобразят с предпочитание на родителите съгласно разпоредбите на Таблица 27 от Закона
за образованието от 1996 г. Местните образователни органи трябва да обсъждат възгледите на
родителите и да организират срещи със съветниците на местния образователен орган или служители,
към които родителите се обръщат, преди да издадат окончателното становище. При разглеждане на
предпочитания на родителите за място в училище или институция, които не са субсидирани, местните
образователни органи трябва да установят, че предложеното училище или институция, могат да
предоставят специалните образователни грижи, необходими за удовлетворяване на специалните
образователни

61 Министерство на образованието и уменията „Приобщаващо образование – деца със специални образователни
потребности“. септември 2001 г.
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потребности и да имат предвид разпоредбите на Раздел 9 от Закона за образованието от 1996 г.: тоест,
трябва да имат предвид желанията на родителите, доколкото това е съвместимо с ефективното обучение
на детето и за избягване на неоправдани публични разходи.
8:61

Местният образователен орган трябва да обясни на родителите мерките за изразяване на
предпочитание за определено училище съгласно параграф 3 от Таблица 27 и задължението на местния
образователен орган да се съобразява с това предпочитание във всички случаи, с изключение на
няколко. Параграф 4 от същата Таблица дава на родителите правото да правят изявления, които
местният образователен орган трябва да обмисли, за съдържанието на становището и правото да искат
срещи за обсъждане на всички аспекти на съдържанието на предложеното становище, включително
съвети получени по време на задължителната оценка. Родителите трябва да бъдат информирани, че
служба за родителско партньорство може да предостави информация за училища, да обясни начина, по
който законът действа и предоставя подкрепа за срещи с местния образователен орган. Родителите
трябва да бъдат информирани и за наличието на служби за разрешаване на несъгласията.

8:62

Когато местен образователен орган възнамерява да издаде становище или да измени Част 4 от
съществуващо становище, трябва да посочи субсидираното училище - обикновено или специално, което
е предпочитано от родителите, при условие че:
●

училището е подходящо за възрастта на детето, способностите му и специалните
образователни потребности, изложени в Част 2 на становището

●

посещаването на детето не е несъвместимо с ефективното обучение на други деца в училище, и

●

настаняването е ефективно използване на ресурсите на местния образователен орган.

8:63

Местният образователен орган трябва да се консултира с училището, предпочитано от родителите, а
когато училището е в района на друг орган, съответно да се консултира с него. Трябва да осигуряват,
като част от консултациите, или копие от предложеното становище и приложенията, или, когато
предлагат да изменят Част 4 от съществуващо становище, предложеното изменено становище, или
известието за изменение, заедно с копие на съществуващо становище и приложенията.

8:64

Когато изборът на родителите за конкретното училище не може да бъде изпълнен, местните
образователни органи трябва да определят обикновено училище и да се консултират с него. Отново
предложено становище или предложено изменено становище, или съществуващо становище и известие
за изменение, както и приложенията трябва да бъдат изпратени от изпращащия орган на училището и на
съответния образователен орган, ако училището не е субсидирано. Местният образователен орган трябва
да посочи това училище, освен ако това не е несъвместимо с предоставянето на ефективно образование
за други деца и няма разумни стъпки, които той или училище или друг орган могат да предприемат за
предотвратяване на несъвместимостта.

8:65

Местният образователен орган трябва да обмисли много внимателно предпочитанията на родителите за
обикновено субсидирано училище на конкретно вероизповедание, обикновено несубсидирано училище на
конкретно вероизповедание и за независимо училище. Религиозни съображения не могат да заменят
изискванията на раздел 316 на Закона за образованието от 1996 г.

8:66

Ако градски технологични колежи, градски колежи за технология на изкуствата или градски
академии са посочени в становище не се изисква съгласие за настаняването на дете от Държавния
секретар, докато ученикът попада в условията, обикновено одобрени за училището.
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8:67

Таблица 27 на Закона за образованието от 1996 г. определя дали е спазено предпочитанието на
родителя за определено субсидирано училище. Родителите могат, разбира се, да изразят
предпочитание за субсидирано специално училище. Ако направят това, местният образователен орган
вече не е длъжен съгласно раздел 316A да осигурява образование за детето. Местният
образователен орган трябва да отговаря на предпочитанията на родителите за конкретно
субсидирано специално училище, доколкото условията в Таблица 27 се прилагат.

8:68

Местният образователен орган трябва да информира родителите, че всички субсидирани училища
трябва да публикуват информация относно своите политики относно специални образователни
потребности. Родителите трябва да се подкрепят при вземане на решения. Начини за подпомагане на
родителите са разгледани в Глава втора.

8:69

Когато местните образователни органи изпратят на родителите копие от предложеното становище, те
трябва да кажат родителите, че имат право да правят постъпки до местния образователен орган за
несубсидирани училища и ако желаят да го направят трябва да го направят в срок до 15 дни от
получаването на предложеното становище. Ако местният образователен орган не е съгласен с
родителите, той трябва да информира родителите за своето решение, преди да посочи друго училище в
окончателния отчет. Родителите след това ще имат възможността да изразят предпочитание за
определено субсидирано училище съгласно Таблица 27, ако желаят да го направят.

Настанявания според местожителството
Местният образователен орган трябва да информира отделите на социалните служби в района,
където живее семейството на детето или отделите на социалните служби в района на пансионното
училище.
Виж Раздел 85, Закон за децата от 1989 г.

Когато дете е под грижите на определена институция и социалните служби предложат да
настанят детето в образователна среда те трябва, доколкото това е разумно осъществимо, да се
консултират със съответния местен образователен орган преди това.
Виж Раздел 28, Закон за децата от 1989 г.

8:70

Ако е договорено, че пансионно училище трябва да бъде посочено в становището, местният
образователен орган и родителят също трябва да се споразумеят за контакта на детето със семейството
и за всяка специална помощ, като транспорт, която може да бъде необходима за поддържане на контакт
между дома и училището.

8:71

Всеки път, когато детето се настанява в пансионно училище с намерението, че ще бъде за не по-дълъг
период от три месеца, местният образователен орган трябва да информира отдела за социални
услуги, където живее семейството или отдела в района на пансионното училището. Добра практика е
да се информират и двете социални служби.

8:72

Местните образователни органи може да желаят да работят с колегите си от социалните служби и да
обмислят политики за настаняване, които да действат на местно ниво. Отделите на социалните служби,
доколкото това е разумно осъществимо и съвместимо с благосъстоянието на детето, се стремят да
осигурят настанявания в пансиони близо до дома на детето.
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8:73

Когато отдел на социалните служби извършва спешното настаняване от своя бюджет за дете със
становище за СОП, следва незабавно да информира местния образователен орган, особено когато
настаняването е в независимо училище.

8:74

Като цяло, местните образователни органи са склонни да смятат, че има нужда от осигуряване на
грижи в пансион, когато има съгласие между агенциите, че:
●

детето има тежки или множество специални образователни потребности, които не могат да бъдат
задоволени в рамките на обикновените грижи, предоставяни през деня

●

детето има тежки или множество специални образователни потребности, които изискват
последователна програма по време на и след учебните часове, която не може да бъде
предоставена от родители с подкрепа от други агенции

●

детето е под грижите на местните органи и има комплексни социални и обучителни потребности
и настаняването е съвместно финансирано с отдела за социални услуги

●

детето има сложни медицински потребности, както и обучителни потребности, които не могат
да бъдат задоволени от обикновените грижи, предоставяни през деня и настаняването е
съвместно финансирано със здравните органи.

8:75

Ако тези условия са налице, план от агенциите, който дава възможност за тристранно финансиране,
трябва да се приложи.

8:76

Местният образователен орган и родителите на детето могат да решат, че детето трябва да бъде
настанено в независимо училище, което не е одобрено от Държавния секретар съгласно Раздел 347. В
такива случаи местният образователен орган трябва да потърси съгласието на Държавния секретар за
настаняването и трябва да го направи преди да посочи името на училището в крайното копие на
становището. Държавният секретар се стреми да вземе решение в рамките на 15 работни дни от датата,
на която е изпратено искане за съгласие. Ако Държавният секретар се забави повече от три седмици,
местният образователен орган не е обвързан с осемседмичния срок за издаване на окончателно
становище. Срокът няма да се прилага и ако Държавният секретар откаже да даде съгласие за
предложено настаняване и до Държавния секретар е отправена молба за съгласие за настаняване в
друго независимо училище, което не е одобрено по силата на Раздел 347.

8:77

Когато местният образователен орган реши, че окончателното становище няма да съдържа
първоначалния избор на училище на родителите, трябва да обясни това решение в писмен вид на
родителите и също така трябва да ги информира за правото им на обжалване пред СОП трибунала
и за сроковете за подаване на жалба, наличието на служби за родителско партньорство и
разрешаване на разногласия, както и за факта, че правото на обжалване на родителя не може да
бъде засегнато от процедура за разрешаване на разногласия.

8:78

Посещения на родителите в училището, предложено от местния образователен орган, с възможност за
обсъждане на специални потребности на детето с директора, СОП координатора или специализиран
преподавателски персонал, могат да бъдат полезни. Тревогите и разочарованията на родителите
трябва да се вземат на сериозно и трябва да се полагат всички усилия да се предоставя всякаква
допълнителна информация и съвети или да се организират всякакви по-нататъшни посещения, които ще
им помогнат да достигнат информирано решение за бъдещето на детето.

8:79

Подробно обяснение на правилата, които определят базата, на която да се извършват плащания за
настанявания извън територията на органа между местните образователни органи по отношение на
образованието на деца със становища за специални образователни потребности, които са под грижите
на местните органи са изложени в Министерство на образованието и заетостта/Здравно министерство,
Насоки за образованието на децата и младите хора в социални заведения, публикувани през май 2000 г.
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Консултации преди посочване на училището в становището
Местният образователен орган, преди да посочи името на субсидирано училище в становище,
трябва да се консултира с управителния орган на училището, и ако училището се субсидира от друг
местен образователен орган, с този орган.
Местният образователен орган трябва да даде копие от предложеното становище или измененото
такова, или от съществуващото становище и известието за изменение на училището, с което се
консултира, и ако училището се субсидира от друг местен образователен орган, на този орган.
Виж Таблица 27, Закон за образованието от 1996 г.

8:80

Местният образователен орган трябва да се консултира с управителния орган на училището преди да
го посочи в становище. Ако друг орган субсидира училището, местният образователен орган трябва
да се консултира с този орган. Местният образователен орган
трябва да очаква училища и други местни образователни органи да отговорят в срок от 15 работни дни,
освен ако този период не попада в период на ваканция, която е по-дълга от две седмици. Местният
образователен орган трябва да разгледа внимателно постъпки от управителни органи и други местни
образователни органи.

8:81

Ако консултацията е резултат от предпочитания на родители за определено училище, местният
образователен орган трябва да разгледа всички притеснения, които управителният орган може да има
относно посрещане на специалните образователни потребности на детето или за това как присъствието
на детето може да повлияе върху образованието на други деца в училището или на ефективното
използване на ресурсите. Въпреки това окончателното решение дали да посочи училището остава на
преценката на местния образователен орган.

8:82

Когато консултацията не е в резултат на предпочитание на родители местният образователен орган
трябва да разгледа притесненията, които управителният орган може да има, че присъствието на детето
може да е несъвместимо с ефективното образование на други деца в училище и дали управителният
орган или местният образователен орган може да предприеме разумни стъпки за предотвратяване на
тази несъвместимост. Въпреки това окончателното решение дали да посочи училището остава на
преценката на местния образователен орган.

8:83

Местният образователен орган е длъжен да посочи предпочитаното от родителите субсидирано училище
в становището, доколкото са спазени условията съгласно Таблица 27 (посочени в параграф 8.62).
Например, местният образователен орган не трябва да посочва субсидирано училище в становище, ако
училището приема деца на базата на определени критерии и детето не отговаря на критериите за
подбор. Управителният орган на училището не може да откаже да приеме дете, единствено защото има
специални образователни потребности.

8:84

Ако местният образователен орган, след предявяване на претенции от страна на родителите, реши да
посочи независимо или несубсидирано специално училище, разбира се като част от процеса на
договаряне настаняването, ще се консултира с училището.

8:85

Местният образователен орган също така трябва да помисли внимателно дали допускането на детето
до субсидирано обикновено училище ще доведе до надвишаване на определения брой ученици за
училището за годината, който не трябва да бъде по-малко от „стандартния брой“ или „одобрения брой
за прием“, с други думи, дали училището вече е пълно. Приемането на деца над този брой може да е
несъвместимо с предоставянето на ефективно образование или ефективното използване на ресурсите.
В някои училища едно допълнително дете в клас би било несъвместимо с ефективното обучение на
другите, тъй като може да няма достатъчно физическо пространство, особено ако всички деца изискват
специални помощни средства, които заемат много място. Местните образователни органи трябва да се
съобразяват със законодателството относно размера на класа в детските класове (виж параграфи 1:3338).
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Местният образователен орган трябва да разгледа тези точки много внимателно в случаите, когато не
е приемният орган за училището, за което става въпрос: тоест, друг орган го субсидира или е
доброволно подпомагано училище.
8:86

Приемане над броя, определен за прием в специалните училища може да бъде по-сложен, защото
броят на приема се изразява като глобално общо, а не за клас или група. В такива случаи местният
образователен орган трябва да вземе предвид броя на класа, в който детето ще бъде прието вместо
общия за цялото училище.

Транспортни разходи за деца със становища
8:87

Училището предпочитано от родителите може да бъде по-далеч от дома на детето от друго училище,
което отговаря на специални образователни потребности на детето. В такъв случай местният
образователен орган може да посочи по-близкото училище, ако това ще бъде съвместимо с
ефективното използване на ресурсите на този орган. Местният образователен орган също така ще
може да посочи името на училището, предпочитано от родителите на детето, при условие, че
родителите се съгласят да покрият всички или част от транспортните разходи.

8:88

Училището, посочено в становището на детето трябва да може да посрещне специалните образователни
потребности на детето. Местните образователни органи следователно не трябва да обнародват общи
транспортни политики, които се стремят да ограничат училищата, за които родителите на деца със
становища могат да изразят предпочитание, ако безплатен транспорт ще бъде предоставен.

8:89

Транспортът трябва да се записва в становището в Част 6 в изключителни случаи, когато детето има
определени транспортни потребности. В повечето случаи местните образователни органи ще имат
ясни общи политики, свързани с транспорт за деца със специални образователни потребности, които
62
трябва да се предоставят на родителите. Такива политики ще трябва да определят тези транспортни
мерки, които са над онези, изисквани от раздел 509 на Закона за образованието от 1996 г.

8:90

Когато местният образователен орган посочи предоставяне на жилище на известно разстояние от
дома на родителите и местните органи, той трябва да предоставя транспорт или помощ за
придвижването. Последната може да бъде възстановяване на транспортни разходи, разходи за
бензин или предоставянето на абонаментна карта.

Образование извън училище
8:91

Деца със становища могат да бъдат обучавани по друг начин освен в училище, защото:
(a) местният образователен орган е предприел
други мерки или
(b) родителите сами са предприели мерки.

8:92

Раздел 319 на Закона за образованието от 1996 г оправомощава местния образователен орган да
организира всички или някои от специалните образователни грижи за детето да се предоставят по друг
начин, освен в училище. Тези мерки ще включват обучение в специални институции, домашно
обучение или образование, което отразява гъвкавостите на ключов етап 4.

62 Министерство на образованието и заетостта „Транспорт от дома до училище за деца със специални образователни потребности: Указания за добри
практик“. март 2001 г.
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8:93

Раздел 320 позволява на местния образователен орган да уреди дете със становище да посещава
институция извън Англия и Уелс: когато прави това, местният образователен орган може да допринесе за
това или да плаща таксите на институцията и транспортните и други разходи на детето и всяко лице,
включително родител, който може да придружава детето.

8:94

Местният образователен орган трябва да разгледа внимателно всякакви постъпки, направени от
родителите в полза на тяхното дете да посещава учебно заведение извън Англия и Уелс. Ако местният
образователен орган смята, че някои или всички специални образователни грижи за детето следва да се
осигурят по друг начин, освен в училище, включително като посещава институция извън Англия и Уелс,
той може да определи тези мерки в Част 4 на становището.

8:95

Раздел 7 на Закона за образованието от 1996 г. признава правото на родителите да изберат да обучават
детето си у дома. Такива мерки са описани като „образование по друг начин освен в училище“. В такива
случаи, ако детето има становище за специални образователни потребности, остава задължение на
местния образователен орган да гарантира, че потребностите на детето са задоволени. Становището
трябва да остане в сила и местният образователен орган трябва да гарантира, че родителите могат да
осигурят подходящи грижи, включително грижи за деца със специални образователни потребности. Ако
мерките на родителите са подходящи, местният образователен орган се освобождава от задължението си
да осигури грижите, посочени в становището. Ако, обаче, опитите на родителите да обучават детето си у
дома не осигуряват грижите, които задоволяват потребностите на детето, тогава родителите не са
предприели „подходящи мерки“ и местният образователен орган не може да заключи, че е освободен от
отговорност да осигури грижите от становището. Дори ако местният образователен орган е доволен,
остава задължението му да поддържа становището на детето и да го преразглежда годишно, в
съответствие с процедурите, изложени в Глава девета.

8:96

В такива ситуации раздел 324 (4А) на Закона за образованието от 1996 г. не изисква името на училището
да бъде конкретизирано в Част 4 на становището. Част 4 трябва да посочи вида на училището, което
местният образоватлен орган смята за подходящо, както и че: „родителите са предприели свои
собствени мерки съгласно раздел 7 на Закона за образованието от 1996 г.“ Становището също може
да определи грижи, които местният образователен орган е договорил да предостави съгласно раздел
319, които да помогнат на родителите да осигурят подходящо образование за детето си у дома.

Деца, обучавани за сметка на родителите
8:97

Родителите могат да изберат да настанят детето със становище в независимо училище (независимо
дали е одобрено съгласно раздел 347) или несубсидирано специално училище за своя сметка. Ако
родителите изберат да предоставят такива грижи за тяхното дете, местният образователен орган трябва
да се увери, че училището е в състояние да предостави специални образователни грижи за детето,
които отговарят на техните специални образователни потребности, преди да се освободи от
задължението си да осигури грижи в подходящо училище. Не е задължително местният образователен
орган да посочва името на училището в Част 4 от становището на детето, когато е убеден, че
родителите на детето са предприели подходящи мерки, но трябва при тези обстоятелства, да посочва
вида на грижите. Родителите не трябва да се третират като предприели подходящи мерки, ако те не
включват реална възможност за финансиране за разумен период от време. Независимо дали училище е
посочено в становището, местният образователен орган все още има задължението да поддържа
становището на детето и да го преразглежда годишно, в съответствие с процедурите, изложени в Глава
девета.
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Деца, настанени от социални служби, отдели или съдилища
8:98

Добра практика за местните органи, в ролята им на корпоративен родител е да гарантират, че отделите
на социалните служби работят с местните образователни органи, така че всички образователни грижи,
които предоставят да отговарят на потребностите на детето възможно
най-добре на конкретните обстоятелства.

8:99

Когато едно дете е под грижите на местните власти и образованието му се осигурява от социалните
служби, местният образователен орган трябва да прецени дали местнят орган, като родител на детето, е
предоставил подходящи грижи съгласно раздел 324(5)(a). Ако е така, метният образователен орган може
да се въздържи от осигуряване на грижите, посочени в становището. Раздел 324(4A) на Закона за
образованието от 1996 г. не изисква името на училището да бъде уточнено в Част 4 от становището, но
образователният орган трябва в такива случаи, да посочивида на грижите.

8:100 Когато дете е под опеката на местните органи и е настанено в дом на общността или друг детски дом, който
осигурява образование, или независима агенция, осигуряваща образование, тогава местният
образователен орган може да заключи, че са взети подходящи мерки и той се освобождава от
задължението си да осигури грижите, посочени в становището.
8:101 В такива случаи Част 4 трябва да посочи вида на училището, което местният образоватлен орган смята за
подходящо, както и че: „родителите са предприели свои собствени мерки съгласно раздел 7 на Закона
за образованието от 1996 г.“
8:102 Местните образователни органи трябва винаги да гарантират, че са включени във всички планове за
промяна на настаняването на детето , така че съответните специални образователни грижи да
могат да бъдат организирани при необходимост, след като детето напуска текущата институция.
8:103 Когато млад човек със становище е затворен със съдебно решение (например в обезопасено
помещение) или заповед за връщане от Държавния секретар, местният образователен орган вече не е
отговорен за него и няма задължение да поддържа становището (виж раздел 562 на Закона за
образованието от 1996 г.).
8:104 Въпреки че нямат законово задължение да отговарят на специалните образователни потребности на тези
млади хора, местните образователни органи могат да им предоставят образователни услуги и следва да
гарантират, че институциите получават информация за специалните образователни потребности на
хората в тях, включително копие от всяко становище и последния годишен отчет от преразглеждане.
Институциите следва да се стремят да предоставят подходящи образователни грижи. За деца които са
под опека, местният образователен орган трябва да бъде включен в плана за излизане на младия човек.

Родителски изявления относно предложеното становище
8:105 Ако родителите са били напълно консултирани по време на процеса, по-вероятно е да считат, че
предложеното становище представлява положителна и точна оценка на специалните образователни
потребности на детето им и че предоставянето на предложените грижи представлява подходящ отговор
на тези потребности. Местният образователен орган, използвайки известието до родителите, Част А от
Таблица 1 на Образователните разпоредби от 2001 г. (Специални образователни потребности) (Англия)
(Консолидация), информира родителите, че:
(a) те могат в рамките на 15 дни да правят постъпки до местния образователен орган и да искат среща
с негов служител за обсъждане на съдържанието на становището
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(b) в рамките на 15 дни от срещата със служителя родителите могат да направят по-нататъшни постъпки
или, ако не са съгласни с някоя част от оценката, да изискат по-нататъшни срещи да се организират с
подходящите хора в рамките на местния образователен орган, за да обсъдят съветите
(c) в рамките на последните 15 дни от последното заседание родителите могат да направят
допълнителни коментари пред местния образователен орган.
8:106 Трябва да се положат всички усилия да се гарантира, че родителите са доволни от предложеното
становище и че разбират предложенията, направени за тяхното дете и смятат, че техните желания и
чувства са били напълно и внимателно разгледани. Подобни усилия трябва да бъдат положени, за да се
гарантира, че, доколкото е възможно, мнението на детето е отразено в предложеното становище и че
детето разбира причините за предложенията.
8:107 На всички срещи, произтичащи от предложеното становище, служителите на местния образователен орган
трябва да дадат на родителите достатъчно време и информация, за да обсъдят своите тревоги с
определения служител от местния образователен орган и да се стремят максимално да достигнат до
взаимно съгласие. Някои родители може да сметнат оценката за много стресираща и да се нуждаят от
допълнителна лична подкрепа. Местните образователни органи трябва да информират родителите, че
приятели, роднини или членове на службата за родителско партньорство (виж Глава втора) могат да ги
придружават. Местният образователен орган може да пожелае да препрати родителите към специалисти
в здравеопазването или други услуги за изясняване на всякакви аспекти на предложените грижи, които
дават причина за безпокойство.

Окончателно становище
8:108 Местният образователен орган трябва да изпрати копие от окончателното становище на родителите и да
ги информира в писмен вид за правото им на обжалване пред СОП трибунала и за сроковете за
подаване на жалба, наличието на служби за родителско партньорство и разрешаване на разногласия,
както и за факта, че правото на обжалване на родителя не може да бъде засегнато от процедура за
разрешаване на разногласия. Родителите могат да обжалват описанието в становището за специални
образователни потребности на детето, специалните образователни грижи в него, както и посоченото
училище, или ако няма посочено училище, този факт.
8:109 Когато промени са предложени в предложеното становище и одобрени от местния образователен орган и
родителите, окончателното становище трябва да се издаде незабавно. Местните образователни органи
трябва да организират специални образователни грижи и може да организират необразователните грижи,
посочени в становището, от датата, на която е издадено становището. Трябва да се положат всички
усилия да се гарантира, че родителите разбират значението на всички промени и естеството на грижите,
които се предлага, че отговарят на специалните образователни потребности на детето. Когато, въпреки
възможностите да обсъдят ситуацията със служител на местния образователен орган и всички съответни
специалисти, родителите не са склонни да приемат други промени в предложеното становище или
местният образователен орган отказва предложенията на родителите за промени в предложеното
становище, местният образователен орган все пак може да продължи да издава окончателното
становище. Местният образователен орган обаче трябва да информира родителите за правото им да
обжалват пред СОП трибунала по отношение на грижите, посочени в становището, включително
посоченото училище, както и процедурите, които трябва да се следват, ако желаят да го направят.
8:110 Прибягването до трибунала може да бъде стресиращо за родители и отнема много време за съответния
местен образователен орган . За да намалят броя на жалбите до трибунала, местните образователни
органи трябва да гарантират, че родителите имат възможно най-пълния достъп до информация и
подкрепа по време на задължителната оценка
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и че са напълно включени в приноса за становището на детето им. Партньорството с
родителите е напълно обсъдено в Глава втора.

Водене, разкриване и прехвърляне на становища
8:111 Едно становище не трябва да бъде разкривано без съгласието на родителите на детето или, когато детето
е над осемнадесет години, освен за задължителни цели или в интерес на детето. Задължителните цели
включват разкриване пред СОП трибунала, когато родителите обжалват и пред Държавния секретар, ако
родителите подадат жалба съгласно Закона от 1996 г.; разкриване по нареждане на съда или за целите
на наказателно производство; разкриване за целите на разследванията за лошо администриране по
Закона за местното правителство от 1974 г.; разкриване пред всеки орган, за да изпълнява
задълженията, произтичащи от Закона за хора с увреждания (услуги, консултации и представителство)
от 1986 г. или от Закона за децата от 1989 г., свързани с опазване и насърчаване на благосъстоянието
на децата; и разкриване пред инспекционните екипи на Службата за стандарти в образованието (Оfsted),
като част от техните инспекции на училища и местни образователни органи.
8:112 Интересите на детето включват предоставянето на информация на училището на детето и учителите.
Важно е учителите, които работят с детето да познават напълно становището на детето, което се отнася
и за личните съветници на Кънекшънс (Connexions). Местните образователни органи също може да
дадат достъп до становището на лица, ангажирани с изследвания върху специалните образователни
потребности, при условие, че учените не публикуват нищо от становището, което ще идентифицира
детето или родителите му. Управителните органи на училището трябва да имат достъп до становището
на детето в съответствие със задълженията им спрямо учениците със специални образователни
потребности и винаги трябва да имат предвид необходимостта да се запази поверителността за
въпросното дете. Разкриване в интерес на детето включва и разкриване на агенции освен местния
образователен орган, които могат да бъдат посочени в становището като предоставящи образователни
или необразователни грижи.
8:113 Когато отговорността за дете със специални образователни потребности се промени от местен
образователен орган, който поддържа становището (стария орган) към друг местен образователен
орган (новия орган), старият орган трябва да прехвърли становището на новия орган. Може да
прехвърли и всяко становище, което е получил съгласно Закона за хора с увреждания (услуги,
консултации и представителство) от 1986 г., че детето има увреждания. При прехвърлянето на
становището, новият орган става отговорен за поддържането на становището и за предоставяне на
специални образователни грижи, посочени в него.
8:114 Задължението за издържане на детето в училище, посочено в Част 4 на становището, следователно също
се прехвърля към новия орган. Новият орган може да постави детето временно в училище различно от
посоченото в Част 4, когато е подходящо и разумно да го направи, преди становището да се измени
съобразно законоустановените процедури. Например, когато разстоянието между новия дом на детето и
училището ще бъде твърде голямо. В противен случай новият местен образователен орган не може да
откаже да плати таксите или по друг начин да издържа детето в независимо или несубсидирано
специално училище, или интернат, посочен в становището, освен ако и докато официално не измени
становището.
8:115 Новият орган може при прехвърлянето на становището да представи мерки за преразглеждане на
становището и може да извърши нова оценка независимо от това кога се е състояла предишната
оценка. Новият орган трябва да каже на родителите, в срок от шест седмици от датата на прехвърляне,
кога ще преразгледа становището и дали предлага да се направи оценка съглсно раздел 323. Старият
орган и училището на детето
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трябва да предупредят родителите за образователните последици от предложенията им и както
старият, така и новият орган трябва да бъдат готови да обсъдят тези последици с родителите. Когато
дете със становище се мести в Северна Ирландия или Шотландия, местният образователен орган
трябва да изпрати копие от становището на новия орган, а когато дете се премества в Уелс,
становището трябва да бъде прехвърлено.

Поддръжка на становище
8:116 Когато се прави становище, местният образователен орган трябва да каже на „отговорното лице“ в
субсидирано училище (виж параграф 1:19) и на директора във всички други училища и в средите за
обучение в ранна възраст. След това трябва да гарантира, че специалните образователни потребности
на детето са известни на всички онези, които ще ги учат. Училищата следва да гарантират, че учителите
следят и неофициално преразглеждат напредъка на детето в хода на годината. Учителите следва да
използват както нормалната учебна програма, така и учителски подходи за всички ученици, както и да
пишат индивидуални учебни планове, според случая. Най-важно е ако специалните образователни
потребности на едно дете се променят, да се проведе преразглеждане колкото е възможно по-скоро, за
да се гарантира, че грижите посочени в становището все още са подходящи.

Прекратяване поддръжката на становището
8:117 Не трябва да се смята, че след като местният образователен орган е направил становище веднъж, то той
трябва да поддържа това становище, докато вече не е отговорен за младия човек. Становищата трябва
да се поддържат, само когато е необходимо. Но решение да се прекъсне поддържане на становще,
трябва да се вземе само след внимателна преценка от местния образователен орган на всички
обстоятелства и след тесни консултации с родителите.
8:118 Местният образователен орган може да престане да поддържа становище на дете, само ако вярва, че вече
не е необходимо да го поддържа. Местният образователен орган трябва да разгледа резултатите от
последното годишно преразглеждане, дали са постигнати целите на становището и дали потребностите
на детето могат да бъдат изпълнени в бъдеще, в рамките на ресурсите на обикновените училища в
района, без да е необходимо продължаване на грижите на местния образователен орган. Местният
образователен орган, следователно, трябва винаги да има предвид дали, независимо от постигането на
някои или дори всички цели в становището, напредъкът на детето ще бъде спрян или променен, ако
специалните образователни грижи, определени в становището или променени грижи, които обосновават
поддържането на становище не са предоставени.
8:119 Местният образователен орган може вземе предвид дали следното се прилага, когато обмисля дали е
необходимо да поддържа становище:
a

постигнати ли са целите на становището

b

могат ли потребностите на детето да бъдат задоволявани в бъдеще в рамките на ресурсите на обикновено
училище

c

дали специалните образователни потребности на детето все още възпрепятстват достъпа до
националната учебна програма значително

d

дали детето вече не е спряло да изисква ежедневен надзор от възрастен или съществена
адаптация на учебните материали за пълен достъп до учебната програма

e

може ли детето да се справя с ежедневното социално взаимодействие в училище

f

дали детето не е спряло да има значителни затруднения, свързани с независимостта, които
изискват повече грижи, отколкото обикновено са на разположение в рамките на училището.
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8:120 След като веднъж местният образователен орган реши да престане да поддържа становище, той трябва да
извести родителите за решението си и да им обясни за правото им на обжалване пред СОП трибунала и
за сроковете за подаване на жалба, наличието на служби за родителско партньорство и разрешаване на
разногласия, както и за факта, че правото на обжалване на родителя не може да бъде засегнато от
процедура за разрешаване на разногласия. Местният образователен орган трябва винаги да обясни
причините за своето решение и да гарантира, че родителите имат копия от всички доказателства, които
са довели до това решение. Добра практика е да предложи среща, за да обясни причините за решението
и да обсъди грижите, които детето ще получи след като становището е прекратено. Такава среща трябва
да се проведе преди становището и неговите грижи действително да бъдат прекратени. Грижите трябва
да се продължат, ако родителите подадат жалба в СОП трибунала и докато той не вземе решение.
8:121 Едно становище остава в сила докато и освен ако местният образователен орган не престане да го
поддържа. Становището ще отпадне автоматично, когато младият човек премине към по-високо ниво
или към висше образование. Следователно, ако младият човек, родителите, местният образователен
орган и институциите за по-нататъшно образование са съгласни с прехвърлянето на младия човек, няма
нужда да се прекратява официално становището, тъй като младият човек ще престане да бъде ученик,
за когото местният образователен орган е отговорен след напускане на училище и така изявлението ще
отпадне.
8:122 Млад човек може да напусне училище на 16 години и да търси работа или обучение; отново няма нужда
официално да се престава да се поддържа становището, тъй като младият човек ще престане да бъде
ученик, за когото местният образователен орган е отговорен, след като той напусне училище. За
разлика, когато има всестранно споразумение, че ученикът трябва да остане в училище след 16
годишна възраст и местнят образователен орган или друг такъв, имат подходящи грижи за него, то
местният образователен орган обикновено трябва да продължи да поддържа становището.
8:123 Когато родителите искат децата им да останат в училище след 16 годишна възраст, но местният
образователен орган счита, че специалните образователни потребности на младия човек ще бъдат
изпълнени по-добре в институция за по-нататъшно образование, местният образователен орган не
може да знае дали детето все още се нуждае от становище, докато не се свърже с институцията и не
потвърди, че тя е в състояние да посрещне потребностите на младия човек и че е предложила място.
Местният образователен орган трябва да се увери и в двете преди да предприеме формални стъпки и
да спре да поддържа становището на младия човек. По това време, местният образователен орган
трябва също да уведоми родителите за тяхното право на обжалване пред трибунала и за сроковете за
подаване на жалбата, наличието на служби за родителско партньорство и
разрешаване на несъгласия, както и за факта, че правото на обжалване на родителите не може да бъде
засегнато от процедура за разрешаване на несъгласия. Не е достатъчно местният образователен орган
да очаква, че институцията трябва да може да отговори на потребностите на младия човек.
8:124 Когато училището на младия човек не се грижи за деца на възраст над 16, местният образователен орган
трябва да прецени дали да измени становището, за да посочи друго училище или да го преустанови,
ако има подходяща институция за по-нататъшно образование. Местният образователен орган
формално трябва да предложи да се измени становището, за да посочи алтернативно училище или
официално да предложи да прекрати становището. И в двата случая местният образователен орган
трябва да уведоми родителите за правото им да обжалват пред трибунала и за сроковете за подаване
на жалбата.

Изменение на съществуващо становище
8:125 Местният образователен орган може да измени становище само в съответствие със заповед от СОП
трибунала, както е указано от Държавния секретар или съгласно Таблица 27.
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8:126 Когато местният образователен орган предложи да измени становище след годишно преразгеждане или по
всяко друго време , независимо дали за да промени името на училището в Част 4 или по друга причина,
той трябва да пише на родителите на детето и да ги информира за това предложение и за правото им да
направят възражения за становището и измененията в срок от 15 дни от получаването на това
предложение и да поискат среща със служителя на местния образователен орган.
8:127 За изменения в резултат на преоценка, процедурата е същата като при издаване на ново становище,
както е посочено по-рано в тази глава.
8:128 За изменения след преразглеждане, освен след преоценка, местните образователни органи трябва да
изпратят на родителите известие за изменение, което определя подробностите за предложените
изменения. Известието за изменение трябва да бъде приложено към известието за родители, изложено
в Част Б от
Таблица 1 в Приложение A. Трябва да обясни причините за предложението и да гарантира, че
родителите имат копия от всички доказателства, които са довели до предложението. Когато едно
предложение за изменение на становището произтича от годишното преразглеждане, родителите трябва
да са получили копия от отчата от преразглеждането и препоръките на училището.
8:129 Местният образователен орган трябва да разгледа всякакви възражения на родителите, преди да реши
дали и как да измени становището. Ако органът заключи, че трябва да се направи изменение, трябва да
направи това изменение в рамките на осем седмици от изпращане на известието за изменение на
родителите. Ако местният образователен орган реши да не продължи напред с изменението, трябва да
пише на родителите, обяснявайки защо, отново в рамките на осем седмици от първоначалното писмо,
което излага предложението да се направи изменение.
8:130 Когато дете се премества от едно училище в друго, или защото се е преместило на различен адрес, но
остава в рамките на същия орган, или заради промяна в етапа на обучение в училище (например от
начално в средно училище), Част 4 от становището ще
се нуждае от изменение винаги. Информацията и препоръките от срещата за годишното преразглеждане
може да посочват необходимостта от изменения на съществуващо становище. Когато предложението
включва изменение на Част 4 от становището родителите имат права да изразят предпочитание или да
правят постъпки, описани в параграф 8:58.
8:131 Когато становището се изменя, нов документ трябва да бъде издаден, който ясно посочва , че това е
изменено окончателно становище и датата, на която е изменено, както и датата на първоначалното
становище. Допълнителни съвети, като протокола от срещата на годишното преразглеждане и
придружаващи отчети, които са допринесли за решението да се измени становището, трябва да бъдат
добавени към измененото становище като съветите, получени по време на задължителната оценка.
Измененото становище трябва да изясни кои части от становището са били изменени, така че родители и
специалисти ясно да могат да видят и разберат промените.
8:132 Когато едно дете се мести в ново училище, особено по време на преместването, становището следва да
бъде изменено и да посочи в Част 4 името на текущото училище и на новото, посочвайки подходяща
начална дата за настаняването. Това ще осигури родителите, децата и приемащото училище да могат да
планират добре предварително и ще дава право на родителите да обжалват пред СОП трибунала
своевременно, ако не са съгласни с посоченото училище. При преместванията по време на етапите,
освен от среда за обучение в ранна възраст към начален етап, становището трябва да бъде изменено
най-късно до 15 февруари в годината на прехвърлянето. Измененото становище трябва да конкретизира
текущото училище, което детето посещава (ако има такова) и новото училище, като посочва датата, на
която детето ще се премести там.
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8:133 Когато изменено становище е издадено родителите трябва да бъдат информирани за правото си на
обжалване пред трибунала срещу части 2, 3 и 4 на становището и за сроковете, в рамките на които те
трябва да обжалват, за наличността на служби за родителски партньорства и такива за разрешаване на
разногласия, както и за факта, че правото на обжалване на родителите не може да бъде засегнато от
процедура за разрешаване на разногласия.

Обобщение
8:134 Сроковете за правене на оценки и становища са както следва:

местният образователен
орган получава искане

6

6 седмици

решение

да не получи
достъп

да получи достъп

местният образователен орган търси съвет

6

10
съветът е получен
решение

16 седмици

да направи становище

2
18 седмици

предложено становище
(уведомява родителя за решение)

да не направи становище
уведомява родителя за
решение
да не направи становище
(note in lieu (бележка вместо становище))

8

26 седмици

окончателно
становище
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9 Годишно преразглеждане
Въведение
9:1

Всички становища (освен тези за деца под две години) трябва да се преразглеждат най-малко веднъж
годишно. Годишното преразглеждане на становището на ученика гарантира, че веднъж в годината
63
родителите, ученикът, местният образователен орган, училището и всички ангажирани специалисти,
разглеждат както напредъка на ученика през предходните 12 месеца, така и дали някакви изменения
трябва да бъдат направени към описанието за потребностите на ученика или за специалните
образователни грижи, посочени в становището. Това е начин за мониторинг и оценка на
продължаващата ефективност и целесъобразност на становището. Местните образователни органи
трябва да гарантират, че такова преразглеждане се извършва в рамките на 12 месеца или от издаване
на становището, или от предишното преразглеждане.

9:2

Когато становище е изменено след годишно преразглеждане, датата на следващото годишно
преразглеждане следва да продължи да се определя според датата на която е направено становището
или е било преразгледано, вместо от датата, на която е било изменено. Когато втора или последваща
задължителна оценка доведе до ново становище следва преразглеждането да бъде в рамките на 12
месеца от датата на новото становище.

9:3

Въпреки че местните образователни органи имат правомощия да организират преразглеждане на
становището по всяко време през годината, те трябва да се стремят да осигурят съгласието на
училището и родителите на детето преди да упражнят това правомощие. Времето на годишните
преразглеждания трябва да отразява положението на детето и действията, които могат да произтекат от
преразглеждането, например преместване в средно училище. Времето трябва да отразява също и
положението на училището на детето. Особено в случаите на специални училища може да не бъде
разумно да се преразглеждат всички становища по едно и също време. Местните образователни органи
трябва да се опитат да се споразумеят за определен разумен обхват на датите за годишни
преразглеждания с училището. Родителите винаги трябва да бъдат информирани.

9:4

Целта на годишното преразглеждане е да се интегрират различни перспективи за напредък на детето,
да се гарантира, че то постига желаните резултати и, ако е необходимо, да се измени становището, за
да отразява наскоро идентифицирани потребности и грижи. В някои случаи местният образователен
орган ще заключи, че целите на становището са постигнати и че трябва да престане да поддържа
становището. Годишното преразглеждане трябва да се съсредоточи върху това, което е постигнало
детето, както и върху всякакви затруднения, които трябва да бъдат решени. Годишното
преразглеждане, проведено през деветата година е особено значимо за подготовката на прехода на
ученика към сектора на по-нататъшно образование, обучение в работна среда, висше образование и
живот за възрастни.

9:5

Докато становищата трябва да се преразглеждат всяка година, училища и, според случая, местният
образователен орган трябва по време на годината да наблюдават напредъка на детето спрямо целите,
определени скоро след издаване на първото становище или по време на последното годишно
преразглеждане. Индивидуалният учебен план обикновено ще бъде средството за този процес, заедно с
обичайните мерки на училището за мониторинг на напредъка на всички ученици.

9:6

Когато децата са „под грижите“ на местните органи или са „в нужда“, внимание трябва да се обърне на
осъществяване на преразглеждането на специалните образователни потребности и съответните грижи
за удовлетворяването им, в същото време. Рядко ще е препоръчително за всички хора да присъстват
на цялото преразглеждане, но такива съвместни мерки могат да допринесат за ефективно
сътрудничество.

63 В тази глава „училища" също се отнася за среди за обучение в ранна възраст.
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Цел на годишното преразглеждане
9:7

9:8

Годишното преразглеждане е с цел:
i

Да направи оценка на напредъка на детето по о тношение на целите, уточнени в
становището, както и да съпостави и съхрани информацията, която училището и другите
професионалисти биха могли да използват при планиране на оказваната от тях подкрепа
за детето

ii

В случай на първо годишно преразглеждане, е с цел да се направи оценка на напредъка на детето по
отношение на целите, одобрени и вписани в ИПО (индивидуална програма за обучение) последвани
от съставянето на становище; а в останалите случаи на преразглеждане, е за да се оцени прогреса по
отношение на целите на ИПО поставени при предходни преразглеждания

iii

Да се преразгледат специалните мерки, предприети по отношение на детето, включително доколко
е подходящо предоставеното специално оборудване, в контекста на Националната програма и
свързаните с нея оценки и доклади. Когато е подходящо, училището трябва да помисли да
предостави профил на текущото ниво на детето по отношение на нивото му на грамотност,
математически способности и социални умения, както и обобщение за напредъка, постигнат в други
64
сфери на програмата, включително и по Националната програма. Когато становището включва
изменение или отпадане на Националната програма, училището трябва да уточни какви специални
мерки са предприети по отношение на детето.

iv

Да се прецени доколко становището все още е подходящо и актуално на фона на представянето на
детето през изминалата година, както и наличието на допълнителни специални образователни
потребности, които може да са се появили през това време и по този начин да се прецени дали да се
преустанови поддържането на становището или да се направят някакви поправки, включително и
бъдещи промени или отпадане на части от Националната програма и

v

Ако становището продължи да се поддържа, да се поставят нови цели за следващата година:
напредъкът по отношение на тези цели, ще бъде преценен на следващото преразглеждане.

Обстоятелствата около детето може понякога да се променят в течение на годината. Може да са се
обучавали в рамките на болницата в болнично училище или в индивидуално обучително звено или да
са били на домашно обучение. Периодичните оценки през изминалата година може да са показали или
потвърдили сериозен медицински или социален проблем или обучително затруднение, което би
изисквало различна или непрекъсната подкрепа и интервенции. Естеството на резултатите от тези
мерки трябва да се отрази в годишното преразглеждане и трябва да се изготвят доклади от всички,
които са били включени в работата с детето през изминалата година.

Годишно преразглеждане за децата в училище
9:9

Тази част се отнася за всички годишни преразглеждания, с изключение на тези в деветата година, които
са описани подробно в 9.45. Процедурите, които се следват са изложени в Разпоредбите и се отнасят за
65
всички държавни училища в които е записано дете със становище..

64

Където е подходящо, училищата могат да използват информацията, събрана като част от оценяванаето на националната програма, процедури Запис и Доклад.
Тази информация не следва да се използва, ако е значително остаряла към времето на провеждане на срещата за годишното преразглеждане.

65

За целите на годишното преразглеждане „училища” се отнася до всички училища, включително и поддържаните детски градини.
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9:10

Местният образователен орган трябва да предостави писмено на всички директори списък на учениците,
записани в тяхното училище, които ще се нуждаят от годишно преразглеждане в срок не по-малко от две
седмици преди началото на всеки учебен срок. Директорът следва да изпрати доклад на Местния
образователен орган след провеждането на всяко годишно преразглеждане и преди края на този срой
или в срок от 10 учебни дни след провеждане на годишното преразглеждане, ако то се е състояло порано. Местните образователни органи трябва да предоставят подобни сборни списъци и до здравните
власти (назначеният медицински персонал), както и до отдел „Социални услуги”, където са посочени
училищата, посещавани от въпросните ученици. Списъците следва да съдържат имената на всички деца
с годишно преразглеждане в предстоящия учебен срок, включително и тези, които не са обучавани в
училище. Списъците може да бъдат изпратени в копие и до доставчика на услугата „Образователен
психолог” към Местния образователен орган или други доставчици на специални услуги към Местния
образователен орган.

9:11

Тази ранна информираност ще подпомогне професионалистите да плануват посещаемостта на
преразглежданията според необходимостта от тях.

Търсене на писмен съвет
9:12

Директорът простъпва към процеса на преразглеждане след получаване в срок на списъка за годишно
преразглеждане от Местния образователен орган. Директорът може да делегира на друг квалифициран
учител в училището някое или всички задължения и функции, предоставени му в Разпоредбите . В
случай, че тези задължения и функции са били делегирани, директорът следва да се увери, че учителят
е запознат с този Кодекс и с Разпоредбите, както и че всички страни, участващи в преразглеждането са
запознати кой е въпросният учител. Директорът следва също така да се увери, че посоченият учител е
запознат с всички съотносими представители на здравните служби, отделът на социалните служби
„Кънекшънс“, където е относимо, както и с индивидуалните професионалисти, които следва да бъдат
поканени на преразглеждането.

9:13

При подготовката на срещата за годишното преразглеждане директорът следва да поиска писмен съвет от:
●

Родителите на детето

●

Всеки, посочен от съответните органи

●

Всеки, когото директорът сметне за необходимо. Директорът

следва още:
●

9:14

да разпространи копие на всички получени съвети до всички поканени на срещата за
преразглеждането поне две седмици преди датата на самата среща, като поиска и допълнителни
коментари, включително и коментари от тези, които няма да имат възможност да присъстват на
срещата.

Писмените препоръки ще бъдат използвани като база за дискусия по време на срещата за
преразглеждането и изпратени заедно с доклада от срещата и препоръките на директора до Местния
образователен орган. Препоръките следва да са свързани с:
●

напредъка на детето към постигане на поставените в становището цели и каквито и да било
краткосрочни цели, поставени за подпомагане на постигането на главните цели; приложението на
Националната учебна програма; напредъка, постигнат от детето в поведението му и отношението
към ученето; продължаващата приложимост на становището; евентуален План за преход (виж
9.51); евентуални допълнения към становището; и дали становището трябва да престане да бъде
поддържано.

124
Специални образователни потребности – Кодекс на добрите практики

9:15

Здравните органи и отдел „Социални услуги” трябва съгласно изискванията на раздел 322(1) на Закона
да отговорят на запитването на директора за писмени препоръки (направено от името на Местния
образователен орган), освен ако не се прилагат изключенията в раздел 321(2) и (3). Останалите лица, от
които директорът изисква писмени препоръки съгласно изискванията на Разпоредба 21(4), също следва
да отговорят, въпреки че не са нормативно задължени да го направят. Директорите следва да търсят
препоръките съгласно Разпоредба 21(4). Не е задължително да изискват препоръки от всяко едно от
посочените лица, с изключение на родителите. Вместо това директорите могат да потърсят специфична
препоръка от специфични лица или да потърсят по-общи препоръки. Получените доказателства и
коментари по доказателствата заедно с плана на годишното преразглеждане, формират базата на
Доклада от годишното преразглеждане.

Среща за годишно преразглеждане
9:16

Преди съставяне на доклада от преразглеждането директорът следва да проведе среща. На нея
директорът трябва да покани:
●

родителите на детето (в случай, че детето е поверено на грижите на институция или други лица
по закон, следва да бъдат поканени социалният работник, отговарящ за детето, служител от
институцията или приемните родители);

●

съответен учител, който може да е класният ръководител на детето или друг формален/годишен
учител, СОП-координаторът, или друго лице, отговарящо за обучението на детето, като изборът за
това е на директорът;

●

представител на местния образователен орган

●

други лица, посочени изрично и писмено от местния образователен орган;

●

всяко другио лице, което директорът сметне за нужно да присъства.

9:17

Копия на всички получени препоръки следва да бъдат разпространени сред участниците наймалко две седмици преди срещата.

9:18

Родителите следва да бъдат насърчавани да представят вижданията си по време на годишното
преразглеждане, да присъстват на срещата и да допринасят в дискусиите за всички предложени нови
цели за прогрес на детето. Родителите могат да имат нужда от подкрепа за посещаването на
преразглеждането, както и от помощ и писмени препоръки, особено при случай на пъртво
преразглеждане. Начините, по които родителите могат да бъдат подпомогнати, се разглеждат в Глава
втора. В случай че родителите не отговарят на поканата да дадат своя писмен принос към
преразглеждането или не присъстват на срещата, това обстоятелство следва да бъде посочено в
доклада заедно с причините за възникването му.

9:19

Винаги когато това е възможно, учениците също следва да бъдат активно включвани в процеса на
преразглеждането и да присъстват на всички части от срещата за преразглеждането. Те следва да бъдат
насърчавани да изложат своето виждане по отношение на напредъка си през предходната година; да
обсъждат срещнатите трудности и да споделят надеждите и стремежите си за бъдещето. Начините, по
които може да се помогне на ученика да участва, са обсъдени в Глава трета. Когато е възможно,
учениците също трябва да бъдат включвани активно в процеса на преразглеждане, посещавайки всички
или част от срещите. Трябва да бъдат окуражавани да изказват мнението си относно напредъка им през
изминалата година; да обсъждат трудностите, които са срещнали и да споделят надеждите си и
очакванията си за бъдещето. Начини за подпомагане на ученика да участва са обсъдени в Глава трета.

9:20

Където това е възможно, местният образователен орган следва да посочи на директора, че
представители на здравните или социални услуги или други професионалисти, пряко ангажирани с
детето, следва да бъдат поканени да дадат своя принос към преразглеждането и да присъстват на
срещата. Директорът може да покани и други такива представители и професионалисти, каквито намери
за добре, дори и да не е изрично помолен за това от Местния образователен орган. В някои случаи
самите професионалисти предлагат, че би било добре да присъстват или считат за необходимо да
представят доклад за своето участие с детето през изминалата година.

9:21

Малко вероятно е всички релевантни професионалисти да имат възможност да
присъстват на всички срещи за преразглеждане. Следователно може да се окаже полезно
при поканата, отправена до тях, да се посочва приоритетът, даден на тяхното присъствие.
Чрез съгласуване между съответните страни, постигнато достатъчно време преди
срещата, професионалистите могат да бъдат подпомогнати да решат дали е подходящо
да присъстват, а така ще получават и адекватно предварително уведомление. Училищата
трябва да обяснят на родителите, че професионалистите не винаги ще имат възможност
да присъстват на всички срещи за преразглеждане и в случай, че след срещата за
преразглеждане възникнат въпроси относно докладите на професионалистите, които
родителите биха искали да обсъдят допълнително, те следва да се обърнат първо към
Определения служител от Местния образователен орган. Това обстоятелство следва да
бъде обяснено на родителите по време на срещата за преразглеждане.

9:22

В случай, че детето е настанено извън района на действие на Местния образователен орган,
отговарящ за становището, представител на Местния образователен орган по район на
настаняването следва, ако е възможно, да присъства на срещата за преразглеждане.
Родителите следва да бъдат сериозно насърчени да присъстват. В определени обстоятелства
местните образователни органи могат да преценят да подпомогнат родителите с
организацията на пътуването.

9:23

Когато дете със специални образователни потребности или неговото семейство използва
английски като допълнителен език, графикът за планиране на годишното преразглеждане
следва да има предвид нуждата от:

●

превод на всяка относима документация на майчиния език на семейството

●

осигуряване на превод за детето и семейството както в подготвителните фази, така и по
време на самата среща за годишното преразглеждане

●

осигуряване на подобен превод за всеки професионалист от общността на детето, така че те
да могат да участват възможно най-пълноценно в процеса

●

осигуряване, ако е възможно, на двуезичен помощен учител или учител по английски
език, в случай че този език се използва от детето и семейството му.

9:24

В случай че дете или неговото семейство срещат затруднения в комуникацията поради
сензорно или физическо увреждане, следва да бъде обърнато особено внимание, че цялата
информация от срещата за преразглеждането им се предоставя чрез осигуряването на
преводач/тълковник. В случай на използване на алтернативна форма на комуникация, добра
практика би било времето на провеждане на срещата да бъде съобразено с достатъчно време
за даване на превод. В случай че детето или семейството има зрително увреждане, подобно
внимание следва да бъде обърнато на това информацията да бъде предоставена на брайлов
език, напечатана с едър шрифт или на аудиозапис, ако това е възможно.

Деца под грижите на местния орган
9:25

В случай че дете със становище е настанено за отглеждане в институция, местната власт,
посочена от заповедта за настаняване, ще споделя родителските отговорности съвместно с
рожденните родители на детето. Такова дете може да е отглеждано в специализирана
институция или при приемно семейство, а може и да живее в дом. В този случай степента на
участие на родителите на детето, социалния работник от институцията или приемните
родители, както и от социалния работник, работещ с детето, следва да бъде определена от
директора след консултации с отдела за социални услуги. В случай че както родителите, така и
служител на институцията или приемните родители ще присъстват на срещата за
преразглеждане, директорите следва да преценят дали да ангажират социалния работник да
подготви родителите или лицата, полагащи грижи за детето за преразглеждането, като им
предостави подкрепа преди и след самото преразглеждане. В случай, че местните власти
настаняват за отглеждане нете със становище, родителите на детето запазват родителската си
отговорност за това дете.

9:26

Директорът следва също така да се консултира с отдел „Социални услуги” в случай, че дете със
становище е субект и на процедура за отглеждане извън дома. Препоръчително е на
преразглеждането да бъде поканен и социалният работник, който полага грижи за детето (виж
речник).

9:27

В случай, че детето е субект на настаняване в институция или под образователно наблюдение, или
Е настанено за отглеждане в институция от местните власти, отдел „Социални услуги” трябва да включат
информация за обучението му в Плана за отглеждане на дете, като изискване съгласно Правилника за
настаняване на деца в институция (Общ правилник) от 1991 година, издадне в изпълнение на Закона за
детето от 1989 година. Отдел „Социални услуги” следва да разгледа Плана за отглеждане на дете и да
привлече детето или друг млад човек в този процес. Планът за отглеждане на дете следва да включва
План за индивидуално обучение, който поставя индивидуалните образователни постановки за детето и
следва да съдържа информация от становището, годишното преразглеждане и Индивидуалната
програма за обученое (IEPs). Местните образователни органи и отдели „Социални услуги” може да
предпочетат да свържат годишното преразглеждане на становището с преразглеждане на Плана за
отглеждане на дете, за да предоставят цялостен подход, който да отговаря на нуждите на детето.66

Провеждане на срещата за преразглеждането
9:28

Срещата за годишно преразглеждане обикновено се състои в училището на детето и следва да бъде
председателствана от директора или от учител, на когото са били делегирани отговорности за
училищните елементи на преразглеждането. Допълнителнои препоръки за годишното преразглеждане са
включени в СОП набора от инструменти.

9:29

Присъстващите на срещата трябва да имат предвид следното, съобразявайки въпросите, повдигнати в
9:14:

9:30

●

Дали становището продължава да бъде подходящо?

●

Необходими ли са някакви изменения на становището?

●

Следва ли местният образователен орган да продължи да поддържа становището или следва
да му бъде препоръчано да прекрати съществуването му и нуждите на детето да бъдат
адекватно покрити чрез Училищни действия плюс ( School Action Plus)?

●

Следва ли да бъдат поставени нови цели, които да постигат заложеното в становището?

●

Следва в съществуващия Преходен план да бъдат направени някакви изменения или допълнения?

По време на срещата за преразглеждане може да бъдат направени препоръки по някои от
посочените по-горе теми. Изменения в становището е вероятно да бъдат направени ако:
●

Са възнкнали значими нови доказателства, които не са били отразени в становището

●

Значими потребности, отбелязани в становището, вече не са налице

66 По-подробни препоръки могат да бъдат намерени в DfEE/DH Guidance on the Education of Children in Public Care. May 2000.
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9:31

●

Мерките следва да бъдат изменени, така че да покриват променящите се потребности на детето и
целите, посочени на срещата за преразглеждане или

●

Детето следва да смени училището тъй като е или в етап на преход между различни училища,
например от детска градина към училище или от начално към основно образование, или когато
нуждите на детето могат да бъдат покрити по-добре в различно училище, например при включване в
обикновено учебно заведение.

Срещата за преразглеждане и доклада от нея може също така да препоръчат местния образователен
орган да прекрати поддържането на становището. В случай, че всички присъстващи не успеят да
постигнат съгласие по препоръките, директорът следва да се увери, че разногласията са били
протоколирани заедно с причините за възникването им.

Подаване на отчета
9:32

След срещата за преразглеждане директорът следва да подготви доклад и да го подаде пред Местния
образователен орган не по-късно от 10 учебни дни след провеждане на годишната среща или края на
учебния срок, в зависимост от това кое от двете настъпва по-рано. Докладът следва да обобщи изводите
от срещата за преразглеждане и да посочва директорската оценка на основните въпроси, обсъдени на
срещата; както и директорските препоръки за евентуалните учебни цели за идната година, както и други
стъпки, които следва да бъдат предприети, включително и дали становището следва да бъде изменено
или да продължи да се поддържа в същия вид. Директорът следва винаги да посочва причините за
дадените препоръки. Директорът следва да изпрати копие от доклада до всички заинтересовани от
преразглеждането лица, включително до родителите и до съответните професионалисти.

9:33

Докладът от срещата за преразглеждането следва да бъде съставен възможно най-бързо. директорът
следва да се увери, че препоръките са ясни и че всички относими доклади на професионалистите са
приложени към него, така че Местният образователен орган да има възможност да преразгледа
становището и да вземе решение без ненужно забавяне. Местните образователни органи могат да
сметнат за подходящо да предложат насоки относно формата на докладите или да предложат
формуляр за доклад, който да се попълва от всички училища в техния район.

Ролята на Местния образователен орган след получаване на отчета от преразглеждането
9:34

Местният образователен орган приключва процеса по преразглеждането като взема предвид доклада и
препоръките от преразглеждането, подготвени от директора. Местният образователен орган следва да
преразгледа становището в светлината на доклада и препоръките, както и след събразяване на всяка
друга информация, която сметнат за относима. Местният образователен орган следва да реши дали да
приеме директорските препоръки. В частност местния образователен орган трябва да реши дали да
измени или да прекрати да поддържа становището. В рамките на едноседмичен срок за вземане на
решение местният образователен орган трябва да изпрати копие на решението си по тези въпроси до
директора, родителите на детето и всички останали, които намери за необходимо.

9:35

В случай, че бъде взето решение за изменение на становището, Местния образователен орган
следва да започне процеса без забавяне.
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Годишно преразглеждане за деца със становище, чието обучение не преминава в училище
9:36

Когато дете със становище не се обучава в училище, а по друг начин, основният график и постановките за
годишното преразглеждане са същите, както при децата в училище. Въпреки това при подобни
обстоятелства Местния образователен орган ще проведе срещата за преразглеждане, а кръгът от
професионалисти, които ще участват, може да бъде по-широк, а в някои случаи и по-различен от тези,
67
участващи в училищното преразглеждане. Родителите на детето винаги трябва да бъдат поканени на
срещата за преразглеждане. Срещата следва да се състои на най-подходящото място, например в офис
на Местния образователен орган, в болница или в дома на родителите и обикновено следва да се
председателства от представител на Местния образователен орган.

9:37

Мнението на определения медицински представител за СОП следва да бъде потърсено, когато детето не
се обучава в училище поради сериозни затруднения, свързани със здравословното му състояние или
увреждане. В подобни случаи присъствието на професионалисти от съответната здравна служба на
детето ще бъде особено важно и Местния образователен орган следва да съобрази времето на
провеждане на срещата, така че те да имат възможност да вземат участие в нея.

9:38

Когато детето е изключено от училище, следва да бъде потърсено мнението на предишния учител или
други професионалисти, които познават детето. Родителите на деца, изключени от училище, може да
имат нужда от внимателна подкрепа и насоки, така че да допринасят с участието си във всички фази на
преразглеждането.

Смяна на училище
9:39

Всички лица, имащи отношение към детето, следва внимателно да обмислят прехвърлянето му в друго
училище и особено прехвърляне на определен етап. От ключово значение е предварителното
планиране. Подробни указания за прехвърлянето на определен етап са изложени в Глава пета.

9:40

Съгласно Параграф 8 на таблица 27 от Закона за образованието от 1996 , родителите имат правото да
поискат от Местния образователен орган да замени името на училището с името на училище от Част 4 на
становището. Местния образователен орган следва да се съобрази с молбата:
●

Ако тя е направена след повече от 12 месеца след:
– подобна молба
– издаване на последното копие на становището
– издаване на изменение на становището
– решение на обжалване пред СОП трибунал по конкретен въпрос в становището

●

Което е най-късно, освен ако:
(a) Училището е неподходящо за възрастта на детето, за възможностите му и за
неговите/нейните специални образователни потребноси или
(b) Присъствието на детето в училище ще бъде несъвместимо с провеждането на ефективно
обучение за децата, с които той/тя ще бъде обучаван съвместно или с достатъчното
използване на ресурси
Виж раздел 27, Закон за образованието 1996

67 В някои случаи Местния образователен орган може да сметне за подходящо да делегира организирането на процеса на годишно преразглеждане на службата за домашна
грижа.
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9:41

В случай, че се прилагат условията на 9:49, Местния образователен орган следва да измени
становището като посочи училището, предложено от родителите и да ги информира в рамките на осем
седмици след получаване на молбата. Преди посочване на училището, Местния образователен орган
следва първо да се консултира с управителното тяло или с друг Местен образователен орган, ако
училището е в негов район. И в двата случая на училището следва да бъде предоставено копие на
съществуващото становище. В осемседмичния срок се провеждат консултации, въпреки че училището
или другият Местен образователен орган следва да дадат отговор в срок от три седмици, освен ако
консултациите не се провеждат по време на училищна ваканция, по-дълга от две седмици. Местния
образователен орган може да посочи в становището датата, от която детето трябва да започне
обучението си в новото училище. Тази дата следва да съвпада с началото на новия учебен срок или да
дава на училището достатъчно време за необходимата подготовка преди пристигането на детето.

9:42

В случай че Местния образователен орган излезе със заключение, че не може да посочи училището,
предложено от родителите, той трябва да уведоми родителите писмено за тяхното право да обжалват
решението пред СОП трибунал, както и сроковете за това. Местния образователен орган следва също
да посочи защо е отхвърлил молбата и да уведоми родителите писмено за тяхното право да обжалват
решението пред СОП трибунал, както и сроковете за това, за наличието на родителско партньорство
или услуга за разрешаване на спорове, както и за факта, че правото на родителите да обжалват няма
да бъде засегнато от процедурата за разрешаване на спорове.

9:43

Писмото следва да бъде изпратено на родителите в рамките на осем седмици след първоначалната
им молба. Ако детето се очаква да премине в друга фаза на обучение, Местния образователен орган
следва да изпрати уведомление за изменението, както е посочено в Таблицата към Разпоредбите.
Местния образователен орган трябва да обясни, че родителите може да изразят предпочитанията си
за дадено училище и да направят проучвания за независимо или несубсидирано специално училище.
Както е посочено в 8:132 Местния образователен орган трябва да позволи да бъде посочено ново
училище до 15 февруари на годината на прехвърлянето. Измененото становище следва да бъде
посочено в настоящите предвидени грижи в Част 4 на измененото крайно становище и новото
училище за датата, от която ще постъпи детето.

Междинни преразглеждания
9:44

В случай, че училище забележи дете със становище или със специални образователни потребности,
което е в сериозен риск от дезинтересованост или изключване, следва да се свика среща за междинно
или по-ранно преразглеждане. В такъв случай ще бъде възможно да се вземат предвид променените
нужди на ученика и препоръчаните изменения на становището като алтернатива на изключването на
ученика.68

Годишно преразглеждане през 9-тата година
9:45

Целта на годишното преразглеждане на деветата и следващите години е да:
(a) Преразгледа становището за младия човек
(b) Начертае последващо преразглеждане на Плана за преход.

9:46

68
69

Годишното преразглеждане на становището през деветата година следва да включва агенции, които
могат да имат ключова роля в живота на младия човек през след-училищните му години и следва да
включват Услуги на Кънекшънс.69

Насоки са изложени в Проспекта на Министерството на образованието и заетостта 10/99 „Социално включване: Подкрепа за ученика.“
Посещаването на личния съветник на Кънекшънс се полага. Където няма служба на Кънекшънс друг съветник следва да бъде поканен.
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9:47

Годишното преразглеждане на становището следва да се занимава със същите въпроси, както и
останалите преразглеждания, а докладите до Местния образователен орган следва да бъдат в същия
формат. Местния образователен орган следва също да приключат процеса на преразглеждане по
същия начин и за същото време, както и за останалите годишни преразглеждания.

9:48

Местния образователен орган следва да изпрати на Услугите на Кънекшънс списък с всички ученици в
техния район, които ще имат нужда от преразглеждане на деветата година не по-късно от две седмици
преди старта на новата учебна година. Списъкът следва да съдържа имената на всички ученици,
независимо дали са обучавани в училище или не и посочване на училищата, които децата посещават.
Тази информация ще подпомогне Услугите на Кънекшънс да планират посещаемостта на
преразглеждането на деветата година.

9:49

Директорът заедно с Услугите на Кънекшънс следва да осигури предаването на съответна информация
и да се увери, че младите хора получават всяка необходима специализирана помощ или подкрепа по
време на продължаващото им обучение или при неформалното обучение/обучението по време н а
работа след напускане на училище. За млади хора със специфични увреждания ролята на социалните
услуги ще бъде особено важна и местните власти имат специални отговорности, свързани с останалите
законодателни положения. По-подробна информация може да бъде намерена в СОП набор от
инструменти.

9:50

Процедурата за годишно преразглеждане, описана по-горе се прилага със следните допълнения:
●

Директорът следва да покани Услугите по Кънекшънс да предоставят писмени препоръки и да
присъстват на срещата, да подсигури всички възможности за продължаващо обучение, кариера
или обучение по време на работа, така че те да бъдат сериозно обмислени

●

Представителят на Услугите на Кънекшънс е задължен по условията на гранта да присъства на
преразглеждането

●

Директорът следва да се увери, че другите лица, например здравни власти и органи, са наясно с
процедурите, които трябва да се следват в деветата година

●

Директорът трябва да покани Отедел „Социални услуги” да присъства на преразглеждането, така че
проведени паралелни оценявания по Закона за хората с увреждания (Услуги, консултации и
представителство) от 1986 г. , Закона за грижа в общността 1990 г. и Закона за хронично болните и
хората с увреждания от 1970 да допринесат с информацията си и да предоставят данни за процеса
на преразглеждане

●

Директорът следва да се увери, че Планът за преход е съставен. Това следва да се направи след
консултация с Услугите на Кънекшънс.

План за преход
9:51

Годишното преразглеждане в деветата година, както и последващите годишни преразглеждания до
момента, в който младият човек напусне училище, трябва да включват съставяне и последващо
преразглеждане на План за преход. Планът за преход следва да събира на едно място информация от
различни лица в рамките на училището и извън него, така че да се планира равномерно преходът на
младия човек към живота като възрастен. При първоначалното си съставяне в деветата година
Плоановете за преход са не само след-училищна програма, а също и планиране на продължаващо
обучение по правилата на СОП и под наблюдението на Местния образователен орган.
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9:52

Всички въвлечени в процеса следва да се придържат към принципите, заложени в самата природа на
прехода и планирането на прехода, изискванията на младите хора и техните семейства. Планирането на
прехода следва да бъде:
●

С повишено участие
●
●

●

Цялостно

подкрепящо
●

Развиващо се

●

Включващо

В сътрудничество.

9:53

Услугите на Кънекшънс отговарят за надзора на изпълнението на Плана за преход и Личния съветник на
Кънекшънс (ЛС) следва да координира изпълнението му. По-подробни препоръки за принципите и
процесите на планирането на прехода са заложени в СОП набора от инструменти. Рамката на Кънекшънс
за планиране на оценяването, прилагането и преразглеждането съдържа също информация за
планирането на прехода и ще бъде от помощ за ЛС (вж. Речник).

9:54

За да се осигури идентичност за младия човек, не следва да се разработват отделни План за преход и
Планът за действие на Кънекшънс . Ако младият човек е работил с ЛС и преди и следователно вече
има План за преход, той трябва да се надгражда, подновява и разширява. Планът за действие, в случай
че младият човек е съгласен, може да бъде разпространен заедно с докладите преди провеждане на
годишното преразглеждане в деветата година.

Включване на ученика във вземането на решения по време на прехода
9:55

Следва да се търсят и отразяват писмено вижданията на самите млади хора, винаги, когато това е
възможно, при всяко оценяване, преоценяване или преразглеждане след деветата година. ЛС,
ученически съветници, защитници или съветници, учители и друг училищен персонал, социални
работници или лица, оказващи равнопоставена подкрепа може да бъдат от полза при подкрепата на
младия човек в процеса на преход. Глава трета на този Кодекс и СОП набора от инструменти разглеждат
подробно начините, по които младите хора могат да бъдат подпомогнати да участват пълноценно в
процеса.

Ролята на услугата Connexions (Кънекшънс)
9:56

Услугите на Кънекшънс ще имат специална роля за подсигуряване на участието и напредването на
младите хора със СОП на възраст от 13 до 19 години. ЛС следва да се уверят, че са запознати с всички
млади хора със СОП в 8-мата година. Представител на Услугите на Кънекшънс, в повечето случаи това
ще бъде ЛС, трябва да бъде поканен на годишната среща за преразглеждане на деветата година и като
условие на гранта, трябва да присъства на нея, независимо дали младият човек е в училище или не.
Присъствието на ЛС е от критическа важност за процеса. ЛС трябва да бъдат поканени и на всички
последващи годишни преразглеждания и се очаква да присъстват на тях, когато е подходящо.

9:57

Срещата за годишно преразглеждане през деветата година е стартът на процеса на вземане на решения
в дългосрочен план. Професионалното обучение, предоставено от училището или ЛС трябва да включва
информация за ключова фаза 4 и след-16 опции и да бъде напълно съобразено с желанията и чувствата
на младия човек. Услугите на Кънекшънс следва да окажат подкрепа на младите хора и техните
родители за набелязване на най-подходящите мерки за след 16, да осигурят съвети и подкрепа и да
осъществяват продължаващо наблюдение и предоставяне на информация по направения от младия
човек избор. Процесът следва да се провежда в партньорство с Местния образователен орган по СОП и
тези професионалисти, които добре познават младия човек.
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Включване на отделите за социални услуги
9:58

Местните образователни органи следва да търсят информация от социалните услуги съгласно Глава 5
на Закона за хората с увреждания (Услуги, консултации и представителство) от 1986 г. за това дали
млад човек със становище по реда на Част IV от Закона за образованието от 1996 е с увреждане ( и така
може да се нуждае от услуги, предоставяни от местните власти при напускане на училище).

9:59

Съвместните усилия на много институции и организации през деветата година са важни за всички млади
хора със СОП. Съгласно Закона за децата от 1989 г. отделите „Социални услуги” може да организират
мултидисциплинарно оценяване и следва да установят План за услугите за деца, който може да включва
предсотавяне на последващо обучение за деца в нужда (включващо и тези със значими специални
потребности). Отделите „Социални услуги” трябва да подсигурят социален работник, който да присъства
на срещата за годишно преразглеждане през деветата година и да допринася за сформирането на План
за преход, когато младият човек е настанен за отглеждане, настанен в общинска институция или е „дете в
нужда”.

Включване на здравните служби
9:60

Здравните професионалисти, включени в управлението и грижата за младия човек трябва да
предоставят писмени съвети към плановете за преход, както и когато това е възможно, да присъстват на
срещата за годишно преразглеждане през деветата година. Те следва да предоставят съвет за услугите,
които вероятно ще бъдат необходими и следва да обсъдят с младия човек, неговите родители и личния
лекар евентуалното му прехвърляне към здравни грижи за възрастни. Те следва да подсигурят
цялостната документация и прехвърляне на необходимите записи, след информираното съгласие на
младия човек и родителите му, както и да се съобразят с Услугите на Кънекшънс, където това е
възможно.

Годишни преразглеждания през 10-та година
9:61

Училището остава отговорно за провеждането на годишните срещи за преразглеждане до момента, в
който ученикът го напусне. Някои ученици със становища или специални образователни потребности ще
останат в училище до 16-годишната си възраст. Местните образователни органи продължават да носят
отговорност за тези ученици до навършването им на 19 години. Възможно е в отделни случаи, когато
естественият завършек на учебна година или завършването на определен курс ще се случи след
навършването на 19-годишна възраст от ученика. Съвета по обучение и умения, когато поеме
отговорност за финансирането по форма шест, ще поиска като условие за продължаване на
финансирането, Местния образователен орган да продължи поддържането на становищата до края на
академичната година или до навършване на 19-годишна възраст, в зависимост от това кое от двете
обстоятелства ще настъпи първо.

9:62

Каквато и да е бъдещата насоченост на младия човек, годишното преразглеждане има особена важност,
когато той наближи 16-тата си година. Услугите на Кънекшънс следва да бъдат поканени и да пристстват
на срещата за преразглеждане на 11-тата година, така че да се уверят, че Планът за преход е
подходящо обновен. В последната година в училище на младия човек Услугите на Кънекшънс имат
отделна отговорност съгласно раздел 140 на Закона за обучение и умения от 2000 г. за осигуряване на
оценка на потребностите при напускане на училище и вземане на съответни мерки. Следва да бъдат
положени всички усилия за свързване на последното годишно преразглеждане на становището и
обмислянето на План за преход заедно с тази оценка, така че да се поддържа цялостен подход. Когато
мерките след навършване на 16-годишна възраст вече са били набелязани, добра практика е
директорът да покани представител на съответната организация на срещата за преразглежане.
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Прехвърляне на информация
9:63

Услугите на Кънекшънс следва да търсят съгласието на учениците и техните родители за трансфер
на информаиця (включително становища) от училището до сектора за продължаващо обучение или
друга институция, като обясняват важността на подобна информация и защо трансферът й е
необходим.

9:64

Услугите на Кънекшънс следва да се уверят, че когато млад човек има становище за СОП, копие на това
становище заедно с копие на най-последното годишно преразглеждане и Плана за преход са предадени
на отде л „Социални услуги” и други институции, които младият човек ще посещава след навършването
на 16-тата си година. Когато възникне необходимост от вземане на решение за настаняване на ученика в
специализирано учебно заведение, копие на Плана за преход следва да бъде изпратено на местния
Съвет за Обучение и умения.

Ученици без становища, но със специални образователни потребности
9:65

В някои случаи ученик, който скоро ще навърши 16 години може да има специални образователни
потребности, за които не е необходимо издаване на становище, но те може да изискват някаква
подкрепа, ако той се насочи към продълаващо обучение или тренинг. За да е сигурно, че тези ученици
ще имат възможност да вземат решение, както и за улесняване на успешния им преход, важно е да им
бъде предоставена подходяща помощ и насоки. Това може да включва организиране на
училищни/колежански практики за работа и следва да включва различни местни агенции.

9:66

Услугите на Кънекшънс осигуряват подкрепа за всички млади хора на възраст 13 – 19 години. Те са с
фокус върху подкрепата за млади хора в неравностойно положение или тези, които не постигат
постижения, включително и такива със СОП, но без становище. Услугите на Кънекшънс следва да
предоставят информация на училищата , която да подпомогне учениците да направят успешен преход
към след-училищно образование, обучение или работа, включително и информация за местни или
национални доброволчески организации. Където е възможно, училищата следва да се консултират с
Услугите на Кънекшънс и други услуги, за да се осигури предаването на подробна информация до понататъшните доставчици на обучение със съгласието на младия човек.

9:67

Като условие на гранта Услугите на Кънекшънс са отговорни да се уверят за това, че всички млади хора,
които могат да имат затруднения при прехвърлянето към по-нататъшно обучение или образование след
завършване на задължителното обучение в училище, включително и тези със СОП, но без становище,
имат оценка на потребностите и мерките за подсигуряването им. Когато се предприемат за млади хора
със СОП, но без становище, тези оценки могат да се отразят като проведени при условията на раздел
140 на Закона за обучение и умения от 2000 г. (вж 9.62).

Деца, подлежащи на грижи и настаняване от местен орган
9:68

Съгласно Закона за децата (напускащи институциите) от 2001 г., всеки млад човек , отглеждан от
местните власти до навършване на 16 години, включително и тези със СОП, трябва да има
предварително начертан план . Този план ще надгради Плана за грижа и Личния план за обучение,
набелязвайки пътя за независимост, включително на обучението, образованието и заетостта. Местните
власти следва да посочат личен съветник, който обикновено действа като Личен съветник на Кънекшънс
за всеки един от младите хора. Съветникът трябва да работи с младия човек и с други лица за
разработването на плана и неговото осъществяване. Планът следва да покрива всички области,
релевантни за това младият човек, напускащ институция, да направи успешен преход към живота си като
възрастен. Като такъв, планът изпълнява същата функция като Плана за преход или Личния план за
действие на Кънекшънс. Следователно, добра практика е ако те могат да бъдат обединени в един
документ, дака че да се избегне излишното дублиране на информация за младия човек.
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9:69

Важно е ЛС да се увери, че младият човек е напълно наясно с отговорностите на местните власти към
него и да е съгласен с отдел „Социални услуги” и други агенции, които предоставят услуги за младия
човек. Когато млад човек е бил отглеждан в приемно семейство или настанен в институция или е
посещавал учебно заведение извън района на своя Местен образователен орган, неговият ЛС заедно с
местния образователен орган следва да потърсят еднаквост между всички релевантни Местни
образователни органи и социални услуги. Отговорен орган е местната власт, на чиито грижи е поверен
младият човек или в случай, че той е напуснал настаняването, местната власт, която последна е
полагала грижи за него.
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10 Работа в партньорство с други
агенции
Въведение
10:1

Задоволяване специалните образователни потребности на отделните деца изисква гъвкава работа от
страна на официалните агенции. Те трябва да общуват и да договарят политики и протоколи, които
гарантират, че има "непрекъснати" услуги. Работа в съдействие и в партньорство с родителите и самите
деца и млади хора ще гарантира, че всички участващи разбират отговорите на съответните специалисти
и ще доведе до по-добро качество
на предоставяните грижи.

10:2.

Субсидираните училища трябва да публикуват информация, която включва споразуменията на
училището за работа в партньорство с агенциите за подкрепа на местния образователен орган, здравни
и социални служби, услугата Кънекшънс и съответните местни и национални доброволни организации.
Учителите
имат голям опит в идентифициране и задоволяване потребностите на своите ученици. Външни служби за
помощ обаче могат да играят важна роля в подпомагането на училища да идентифицират, оценяват и
предоставят грижи за учениците със специални образователни потребности.

Принципи на междуведомствена работа за деца със СОП
10:3

Всички служби за деца със СОП трябва да се съсредоточат върху идентифициране и удовлетворяване
потребностите на децата и да им дават възможност да подобрят положението си чрез:
●

ранно идентифициране

●

постоянна връзка с детето и родителите

●

целенасочени действия

●

разпространяване на ефективни подходи и техники.

10:4

Целта трябва да бъде интегрирана, висококачествена, последователна подкрепа фокусирана върху
потребностите на детето. Такива грижи следва да се основават на една обща перспектива и трябва да се
изгради, когато е възможно, на взаимно разбирателство и съгласие. Службите трябва да възприемат
гъвкав ориентиран към детето подход за предоставяне на услуги, за да гарантират, че променящите се
70
потребности и приоритети на детето и родителите му могат да бъдат изпълнени по всяко време.

10:5

Всички агенции трябва да признаят нуждата от ефективно сътрудничество на службите свързани с детето
и родителите. Консултативните отговорности и ефективни комуникационни системи на ниво управление и
практикуващ трябва да бъдат ясно определени. Развитието на организационните структури и практиките
на работа трябва да отразяват този принцип. Мерките за съвместно планиране следва да:
●

вземат предвид добри практики

●

осигуряват консултация с всички съответни служби

●

договарят приоритети

●

популяризират решенията на родители и специалисти

●

редовно да преразглеждат политики и цели.

70 „Родител“, използван в целия текст, се отнася за всички тези с родителската отговорност.
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Служби за помощ на местния образователен орган
10:6

Службите за помощ на местният образователен орган могат да предоставят съвети на учители
(например за техники и стратегии за обучение, управление на класната стая и учебни материали);
помощ за разработване на учебни планове; пряка помощ за преподаване или практика за класните
учители; задочна помощ или достъп до помощ в обучението.

10:7

Такива услуги включват ресурсни учители за ученици със слухови и зрителни увреждания, говорни и
езикови нарушения, учители, които осигуряват по-общи услуги за помощ относно обучението и
поведението, консултанти, образователни психолози, съветници или учители с познания по
информационни технологии за деца със специални образователни потребности. Помощта за учебния
план и консултантските услуги могат да бъдат източник на съвет за конкретни техники и стратегии за
преподаване свързани с определен предмет и учебни материали.

10:8

Образователният психолог може да бъде много важен ресурс за училището. Познанието на психолога за
училището и неговия контекст е от ключово значение. Посредством редовни консултации с училища
службите по образователна психология могат да предоставят помощ при изясняване на проблеми и
изготвянето на стратегии за решаване на проблеми; при извършването на специализирани оценки,
включително техники за управление на поведението, както и оценка напредъка на отделните ученици.
Освен да работи с отделните деца, образователният психолог може да работи с групи от ученици и
учители, помощник учители в класната стая или цяло училищно ниво. Например да подпомага училищата
в разработването на СОП политики, политики за поведение, да подпомага училищния персонал да
придобие знания и умения и да подпомага проекти за повишаване на постиженията и насърчаване на
включването.

10:9

Местният образователен орган може да предложи широка гама от услуги чрез службата, която следи за
благосъстоянието на образованието (Education Welfare Service). Тази служба работи в тясно
сътрудничество с училища, родители и деца, за да се опита да разреши проблеми с посещаването на
училище за всички деца. Това може да включва организиране на посещения в дома и училище, за да се
обсъди ситуацията. Те ще се опитат да разберат причината защо детето не посещава училище и ще
предприемат стъпки, за да се опитат да върнат детето обратно в училище. Разбира се, ще има моменти,
когато детето не трябва да се върне в обикновено субсидирано училище, независимо дали са
идентифицирали специални образователни потребности. В такива случаи местният образователен орган
може да организира алтернативни грижи, които помагат на учениците, които имат проблеми с
устройването в училище.

10:10 Службата по благосъстояние на образованието може да предприеме други функции от името на местния
образователен орган. Те могат да варират от проверка на детското трудово законодателство до
заемане с предоставянето на обучение на тези деца, които са били изключени от училище; работа с
училището, когато дете е в сериозен риск от изключване, както и в някои случаи, упражняване на
отговорност по въпроси за защита на детето. Служителите по благосъстояние на образованието могат
да предлагат подкрепа и консултиране, за да помогнат на децата, които не са в училище. Също така
могат да говорят с други отдели и агенции на местните органи, като социални служби, местни отдели
по настаняването и здравеопазването, както и служби по образователна психология за нуждите на
конкретно дете.
10:11 Училищата трябва да работят в тясно партньорство с доставчиците на всички тези услуги. СОП
координаторът, по-специално, трябва да е наясно с политиката на местния образователен орган за
предоставяне на помощни услуги и как училището може да получи достъп до тях. Местните
образователни органи трябва да предоставят пълна информация на всички училища в областта им
за обхвата на услугите, които са налични на местно ниво и как могат да бъдат осигурени. Независимо
дали финансиране за конкретна помощ е делегирано на училищата, може да е полезно за училищата
и местните образователни органи да изготвят мерки за нивото на такива услуги
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, определяйки обхвата, качеството и продължителността на услугата. Когато училища сключат договори с
доставчици в частния или доброволния сектор, те трябва да се уверят в квалификациите и опита на
специалистите, както и че услугата си струва и се извършват съответните полицейски проверки.
10:12 СОП координаторът и класните учители трябва да бъдат наясно защо се нуждаят от външна помощ. Ако
има липса на опит в рамките на услугите, които могат да бъдат предлагани от персонала в обикновеното
училище, тогава училището трябва да помисли за търсене на външни съвети. Дори когато външни
специалисти са включени, СОП координаторът все още носи основната отговорност за координиране
предоставянето на специалните образователни грижи за детето и за всички решения, взети относно
това.
10:13 Най-вероятно е училищата да се консултират със специалисти, когато предприемат действия от името на
дете чрез School Action Plus (Училищни действия плюс). Но включването на специалисти не трябва да
бъде ограничено до деца, получаващи грижи чрез School Action Plus (Училищни действия плюс). Външни
специалисти могат да играят важна роля за много ранна идентификация на специални образователни
потребности и при консултиране на училища за ефективно предоставяне на грижи, предназначени да
предотвратят развитието на по-значителни потребности. Те могат да действат като консултанти и да
бъдат източник на съвети за стратегии за управление на обучението и поведението за всички учители.

Услугата "Кънекшънс"(Connexions Service)
10:14 "Кънекшънс" носи отговорност да работи с всички млади хора на възраст между 13 и 19. Местният
образователен орган трябва да има мерки за работа в партньорство с "Кънекшънс", за да гарантира, че
потребностите на тези млади хора са напълно обслужени.
10:15 "Кънекшънс" предоставят насоки и подкрепа на младите хора през техните тийнейджърски години и в зряла
възраст. Услугата се предоставя основно чрез мрежа от лични съветници свързани с услуги за помощ от
специалист, включително услуги за млади хора със СОП. Личните съветници са подкрепени от една
цялостна и последователна структура за предоставяне на услуги, като много местни организации работят
заедно в Кънекшънс партньорства.
10:16 Услугата е за всички на възраст между 13 и 19 години в Англия, като особен приоритет се дава на тези
млади хора с най-голям риск от неуспешен преход към зрелостта. Услугата ще има особена роля за
осигуряване на участието и развитието на младите хора със СОП. Услугата има ключова роля в процеса
на прехода на млади хора със СОП от деветата година нататък. По изключение, лице с комплексни
обучителни затруднения или увреждания може да се нуждае от продължителни засилени насоки и след
19тата година. Нивото на помощта следва да се съгласува и преразглежда съвместно с Кънекшънс" и
местния Съвет за обучение и умения и постигнато споразумение по отношение на това кой ще отговаря за
предоставянето на информация, съвети и насоки.
10:17 Информираността на местното управление, структурата и услугите, предлагани чрез 'Кънекшънс' ще
помагат на училищата да отговорят на потребностите на младите хора със СОП. Личните съветници
към училищата ще работят директно с редица млади хора, включително и с тези със СОП.
Специфичната роля на личните съветници относно планиране на прехода на младите хора със СОП е
описана в Глава девета.
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Съвети за обучение и умения
10:18 Съветът за обучение и умения е отговорен за развитие, планиране, финансиране и управление на
обучението и образованието на всички над 16 години (с изключение на висше образование) и обучение
в работна среда за млади хора. Неговите 47 местни клона в Англия са отговорни за повишаване на
стандартите и осигуряване на грижи, които да отговарят на местните потребности от обучение и умения.
При изпълнение на отговорностите си Съветът трябва да има предвид потребностите на хората с
обучителни затруднения и има законово задължение да взема предвид оценките на хората с
обучителни затруднения и увреждания, които са подготвени от Кънекшънс. Планиране да се гарантира,
че младите хора с обучителни затруднения и увреждания имат достъп до висококачествено обучение е
една от основните цели на Съвета и местните Съвети за обучение и умения следят мерките, които са
въведени в областите им, за да отговорят на потребностите на тези млади хора. Съветът за обучение и
умения на местно ниво и "Кънекшънс" трябва да работят в тясно сътрудничество, включвайки
доставчици на образование на деца над 16 години, училища и местни образователни органи при
необходимост, за да се гарантира, че са налице подходящи мерки за подкрепа и финансиране на
предоставяните грижи, посочени в Плановете за преход.

Здравни услуги
Здравните и местните образователни органи трябва да изпълняват исканията на отделите на
социалните служби за помощ при предоставянето на услуги за деца в нужда, доколкото искането е
съвместимо със задълженията им и неправомерно не засяга изпълнението на някоя от техните
функции.
Виж Раздел 27, Закон за децата от 1989 г.

Здравните органи, обвързани с обосноваността на искането, като имат предвид наличните си
ресурси, трябва да отговарят на искане за помощ от местния образователен орган във връзка с
деца със специални образователни потребности, освен ако не считат, че помощта не е
необходима за упражняване на функциите на местния образователен орган.
Виж Раздел 322, Закон за образованието от 1996 г.

10:19 Първата точка за контакт със здравните служби обикновено ще бъде чрез здравните услуги на местните
училища или други подобни, които предоставят здравни съвети и помощни услуги за училища. Тези
здравни специалисти обикновено ще бъдат в състояние да консултират училището, но ако даден
проблем е потвърден, трябва да кажат на медицинския служител, определен да работи с деца със
специални образователни потребности, че училището е поискало съвет за дете. Здравни специалисти
като говорни и езикови терапевти, трудови терапевти и физиотерапевти, както и лекарите и
медицинската сестра също предоставят съвети и помощ за деца със специални образователни
потребности.
10:20 Средите за обучение в ранна възраст трябва да потърсят съвет от местните Партньорства за развитие и
грижа за децата в ранна възраст относно съществуващите механизми за партньорство с други агенции.
10:21 Здравните органи и тръстове трябва да дават на родителите имената на доброволни организации, които
могат да бъдат от помощ, когато смятат, че дете под пет години може да има специални
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образователни потребности.71 Съгласно Закона за децата от 1989 г. отделите за социални услуги на
местните органи трябва да представят писмена информация относно услугите, които те предоставят в
тяхната област за деца "в нужда" и може да включват данни за информация, предоставена от други и да
предприемат разумни стъпки, за да се гарантира, че такава информация достига до тези, които може да я
изискат.
10:22 Когато училища са загрижени за напредъка на детето в обучението, те трябва, с информираното съгласие и
участие на родителите на детето, да се консултират със здравната служба на училището или с
общопрактикуващия лекар на детето за това дали медицинско състояние може да бъде причина за
затрудненията на детето в училище. Когато затрудненията на детето са достатъчни, за да направят
вероятно това то да бъде предмет на задължителна оценка, здравният специалист, с когото е направена
консултацията трябва, с родителско съгласие, да уведоми и предостави медицинска информация на
медицинския служител, определен от здравните органи да работи с местния образователен орган от
името на деца със СОП и да ръководи здравната институция в процеса на задължителната оценка.
10:23 Здравният орган трябва да се договори с Групи и тръстове за първа помощ как ще се осигури приноса на
местния здравен орган за задължителната оценка и за посрещането на медицинските потребности на
децата със специални образователни потребности. Тръстовете за първа помощ и тези на общността
могат да наемат персонал от който здравният орган ще трябва да определи един медицински служител
за специални образователни потребности.
10:24 Определеният медицински служител за специални образователни потребности ще трябва да има
стратегическа и оперативна роля в координиране дейността между здравни органи, тръстове, групи за
първа помощ и общопрактикуващи лекари.
10:25 На стратегическо ниво, определеният медицински служител трябва да провери, че здравният орган взема
мерки за гарантиране, че тръстове и общопрактикуващи лекари, предоставящи здравни услуги:
●

информират местните образователни органи за деца, които смятат, че може да имат специални образователни
потребности

●

предоставят медицински съвети на местните образователни органи за оценка на деца в
законоустановените срокове

●

обмислят, заедно с местните образователни органи, като имат предвид наличните ресурси,
приносът на здравните служби за предоставяне на необразователни грижи да бъде посочен в
становище.

10:26 На оперативно ниво, определеният медицински служител трябва да:
●

гарантира, че всички училища имат контакт (обикновено здравната служба на училището), за да
търсят медицинска помощ за децата, които могат да имат специални образователни потребности

●

осигури ресурс за друг персонал от здравните служби (например, общопрактикуващи лекари и
терапевти), който изисква помощ в подготовката на доклади относно медицинската история и
здравните потребности на децата за училища и местни образователни органи

●

координира консултациите със здравните служби за задължителната оценка и редовно да
участва в заседанията на междуведомствените срещи за оценки и становища

71 Раздел 332, Закон за образованието от 1996 г.
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●

координира предоставянето на грижи за дете със специални образователни потребности да бъде
осигурено или от здравните служби, когато то може да има нужда от терапия и услугите на
медицинска сестра; отговорността за закупуването на тези услуги може да носят здравните органи
или групите за първична помощ

●

обмисля как правомощията в Закона за здравеопазването от 1999 г., които позволяват
обединяването на бюджети и интегриране на възлагане или предоставяне на функции между
националните здравни служби и местните органи, най-добре могат да поддържат услуги за децата
със СОП.

Услуги за психичното здраве на деца и подрастващи
10:27 Децата със СОП е по-вероятно да имат проблеми с психичното здраве от тези без. Това подчертава
важността на тесните връзки между образователни услуги и услуги за психичното здраве на деца и
подрастващи. Много деца с проблеми с психичното здраве, но в никакъв случай всички, могат също така
да бъдат признати за деца с емоционални и поведенчески затруднения.
10:28 Деца с проблеми с психичното здраве могат да получават помощ от редица източници – от високо
специализирани здравни служби до тези предоставяни на ниво първична помощ, например
общопрактикуващи лекари. Някои деца и млади хора, идентифицирани като такива със СОП могат да се
възползват от препращане към специалисти по психичното здраве на деца и подрастващи за оценка и
лечение на психични проблеми. Службите за психично здраве на деца и подрастващи могат да
предоставят съвети, подкрепа и консултации на членовете на семейството, възпитатели и работници от
здравни и социални служби, на образователни и доброволчески агенции. Съществуват и съвместни
инициативи в някои училища между национални здравни служби и образователни служби, фокусирани
върху психичното здраве на децата. Те могат да улеснят съвместната връзка между специалист, грижи за
психичното здраве на дете и образование, включително служби по образователна психология.

Социални услуги
Отделите на социалните служби трябва да се съобразят с искане за помощ от местния
образователен орган във връзка с деца със специални образователни потребности, освен ако не
считат, че помощта не е необходима за упражняване на функциите на местния образователен
орган и доколкото искането е съвместимо с техните задължения и не засяга неправомерно
изпълнението на някоя от техните функции.
Виж Раздел 322, Закон за образованието от 1996 г.

10:29 Отделите на социалните служби следва да определят служител или служители, които са отговорни за
работа с училищата и местните образователни органи от името на деца със специални образователни
потребности и към когото училища и местни образователни органи следва да се отнасят за съвет. Ако
определеният служител има информация за дете на по-ранен етап, социалните служби ще бъдат в
състояние да реагират бързо и в законовите срокове на всяко следващо искане на съвет от местния
образователен орган при извършване на задължителната оценка. Отделите на социалните служби
следва да гарантират, че всички училища в района знаят името на определения служител от социалната
служба, който носи отговорност за специалните образователни потребности и как да се свържат с него.
10:30 На стратегическо ниво определеният служител за социални услуги трябва да провери дали отделът
на социалните служби е взел мерки да:
●

информират местните образователни органи за деца, които смята, че може да имат специални
образователни потребности
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●

предоставя социални съвети на местните образователни органи за оценка на деца в
законоустановените срокове

●

обмисля, заедно с местните образователни органи, като имат предвид наличните ресурси, приноса
на социалните служби за предоставяне на необразователни грижи да бъде посочен в становище.

10:31На оперативно ниво, определеният служител трябва да:
●

гарантира, че всички училища имат контакт, за да търсят социална помощ за децата, които могат да
имат специални образователни потребности

●

осигурява ресурс за социалните работници, които се нуждаят от помощ при подготовката на отчети за
задължителната оценка на СОП

●

координира социалните услуги за задължителната оценка

●

участва в междуведомствените срещи за оценки и изготвяне на становища.

Деца в нужда
Основно задължение на всеки местен орган е:
●

да защитава и насърчава благосъстоянието на децата в неговия район, които са в нужда;

и
●

доколкото е в съответствие с това задължение, да насърчава отглеждането на такива
деца от техните семейства, чрез предоставяне на услуги, подходящи за потребностите на
тези деца.

Виж Раздел 17(1), Закон за децата от 1989 г.

10:32 Съгласно раздел 17 от Закона за децата от 1989 г., отделът на социалните служби на местния орган има
задължение за опазване и насърчаване благосъстоянието на децата в техния район, които са в нужда.
10:33 Докато едно дете със специални образователни потребности не е непременно „в нужда“, както е
определено в Закона за децата от 1989 г., този закон позволява интегриран подход към образованието,
здравето и хуманното отношение към потребностите на децата със специални образователни
потребности, които са „в нужда“.
10:34 Местните образователни органи трябва да си сътрудничат с отделите на социалните служби. Местният
образователен орган може да помогне (Раздел 27 от Закона за децата от 1989 г.), ако едно дете е в нужда
или страда или има риск от значителна вреда (Раздел 47 от Закона за децата от 1989 г.), въпреки че това
не означава автоматично, че детето има специални образователни потребности.
10:35 В същото време тъй като местният образователен орган извършва задължителна оценка съгласно раздел
323 от Закона за образованието от 1996 г., отдел на социалните служби може да реши да предприеме
оценка на дете „в нужда“ съгласно раздел 17 от Закона за децата от 1989 г., за да установи дали помощта
на социалните служби ще е от полза на детето или семейството му. Тази оценка ще бъде предприета
съгласно Здравно министерство и др. „Рамка за оценка на деца в нужда и техните семейства.“ (2000 г. ),
към което учители и други образователни специалисти ще се очаква да допринесат.
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10:36 Освен това, отделите на социалните служби трябва да (съгласно Таблица 1 на Закона за децата от 1989 г.)
предоставят информация за услугите за деца в нужда и техните семейства. Тази информация трябва да
бъде достъпна за училищата. Трябва, също така, да предоставят на местния образователен орган
цялата необходима информация за планиране на процеси или събиране на данни (като Регистъра на
децата с увреждания, Плана за детски услуги или Плана на общността за грижите). Социалните служби
също трябва да гарантират, че информация за преките плащания е предоставена съгласно Закона за
детегледачите и децата с увреждания от 2000 г.

Деца под грижи
10:37 Всяко дете, което е „под грижи“ на местен орган трябва да има План за грижи, независимо дали е
настанено или подлежи на грижи и независимо от настаняването. Планът за грижи определя
дългосрочните цели за детето и начините за постигането на тези цели. Цялостният План за грижи ще
включва Индивидуален план за обучение, който от своя страна трябва да включва информация за
специални образователни мерки за детето. Ще включва и родители, възпитатели и детето в планирането.

Доброволчески сектор
10:38 Доброволческите агенции и групи имат важна роля в задоволяване потребностите на учениците със
специални образователни потребности. Те предоставят услуги и в някои случаи предлагат свои собствени
грижи. От съществено значение е училищата и местните органи да се стремят да работят активно в
партньорство с доброволческия сектор за посрещане потребностите на учениците. Местните
образователни органи и училищата трябва да демонстрират желание да работят и да ценят приноса,
който могат да направят. Местните органи също трябва да се присъединят към различните местни
партньори, за да се извлече максимална полза за учениците.
10:39 Министерството на образованието и уменията спонсорира мрежа от единадесет СОП Регионални
партньорства. Те обединяват групи на местните органи и местните здравни и социални служби,
партньори от доброволческия и частния сектор. Общата цел на мрежата е да се осигури по-голяма
последователност в качеството на отговор на учениците с подобни специални образователни
потребности.

Предоставяне на информация
10:40 Местният образователен орган трябва да дава на училища, отдели на социални служби, здравни органи и
местни доброволчески агенции пълна информация за мерките и процедурите за задължителна оценка.
Местните образователни органи, отделите на социалните служби и здравните органи трябва да се
споразумеят за процедурите, които трябва да се следват, когато местният образователен орган
уведомява отдел на социалните служби или здравните органи за предложение за оценка специалните
образователни потребности на дете.

