
 

 

Przeprowadzka do Hrabstwa West Sussex w Trakcie Oceny 
Potrzeb Edukacyjnych, Zdrowotnych i Opieki 

 
Jeżeli przeprowadzają się Państwo do Hrabstwa West Sussex w trakcie dokonywania 
Oceny Potrzeb Edukacyjnych, Zdrowotnych i Opieki (Educational Health and Care (EHC) Needs 
Assessment) bardzo ważną sprawą jest poinformowanie szkoły dziecka i Zespołu ds. Oceny 
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (Special Educational Needs Assessment Team), podległych 
tamtejszym władzom, o zamiarze przeprowadzenia się.  Zapewni to płynne i szybkie przekazanie 
wszystkich akt do West Sussex, zaliczając do tego już posegregowane raporty.   
Zaraz po przeprowadzce Władze Samorządowe Hrabstwa West Sussex (West Sussex County 
Council) staną się odpowiedzialne za kontynuowanie procesu Oceny Potrzeb Edukacyjnych, 
Zdrowotnych i Opieki. 
 

Po dodatkowe informacje    
 

Jeżeli Państwa dziecko posiada już Orzeczenie (Statement) lub 
ocenę Planu Edukacyjnego, Zdrowotnego i Opieki:   

 

West Sussex Special Educational Needs Assessment Team (SENAT)  
(Zespół ds. Oceny Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Hrabstwie Sussex) 
 

Team A: (Chichester, Bognor Regis, Selsey, Midhurst) 
tel. 0330 222 8881 
 

Team B: (Littlehampton, Angmering, Worthing, Shoreham, Steyning, 
Horsham West) 
tel. 0330 222 8882 
 

Team C: (Crawley, Burgess Hill, Horsham East, Haywards Heath, Cuckfield, East 
Grinstead)   
tel. 0330 222 8883 

 

Jeżeli Państwa dziecko nie posiada Orzeczenia lub Planu 
Edukacyjnego, Zdrowotnego i Opieki:  

 

West Sussex Pupil Admissions Team 
(Zespół ds. Przyjęć Uczniów do Szkół w Hrabstwie West Sussex) 

    
     tel. 0333 014 2903

 

Jak się z nami kontaktować 
 

West Sussex SEND Information, Advice and Support Service 
Oriel Lodge 
St James Campus  
St James Road 
Chichester 
West Sussex 
PO19 7HA 

 

E-mail: send.ias@westsussex.gov.uk 
 

Strona internetowa: http://westsussex.local-offer.org/services/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Rolą WS SEND IAS jest zapewnienie wszystkim rodzicom dostępu do              
bezstronnych informacji, porad i wsparcia, żeby mogli podejmować 
świadome decyzje dotyczące  specjalnych potrzeb edukacyjnych swojego 
dziecka. Wszystkie informacje przekazywane do SEND IAS traktowane są 
jako poufne, chyba że wyrażą Państwo zgodę na udostępnianie tych  
informacji  innym osobom, usługom i agencjom, które będą mogły pomóc 
Państwa rodzinie.   

 

                                                                 Polish   

West Sussex SEND Information, Advice and 
Support Service        Moving to West Sussex   

 

Usługi w West Sussex ds. Informacji, Porad i Wsparcia dla  
Rodzin z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi   
i/lub  Niepełnosprawnością     Przeprowadzka do West Sussex 
        

 

www.westsussex.gov.uk 

mailto:send.ias@westsussex.gov.uk
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Wstęp 
 

Istnieje tak wiele rzeczy, o których trzeba pomyśleć i zorganizować podczas przeprowadzki, że bardzo 
łatwo można coś przeoczyć lub zostawić do załatwienia na ostatnią chwilę. Zabezpieczając miejsce w 
nowej szkole dla dziecka z potrzebami dodatkowego wsparcia, podstawową rzeczą jest rozpoczęcie 
planowania jak najwcześniej, aby bez zakłóceń zapewnić przeniesienie dziecka do nowej szkoły. W tym 
przewodniku znajdą Państwo porady dotyczące kroków, które trzeba przedsięwziąć oraz ustalenia 
Władz Samorządowych Hrabstwa West Sussex, które zostaną wprowadzone zaraz po 
otrzymaniu informacji o Państwa zaplanowanym przyjeździe.  

Wspieranie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych 
 

 
Jeżeli Państwa dziecko jest obecnie zarejestrowane we wspieraniu Specjalnych Potrzeb 
Edukacyjnych (tzn. nie posiada Orzeczenia o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych lub 
Planu Edukacyjnego, Zdrowotnego i Opieki - EHCP), muszą Państwo jak najszybciej 
zgłosić się do Zespołu ds. Przyjęć Uczniów do Szkół w West Sussex pod nr. tel. 0333 014 
2903, gdy tylko zakończą Państwo załatwiać sprawy organizacyjne, takie jak: Państwa 
nowy adres i potwierdzona data przeprowadzki. W Zespole tym będą mogli 
poinformować Państwa, która szkoła lokalna posiada wolne miejsca w grupie 
wiekowej Państwa dziecka oraz zorganizować umieszczenie Państwa dziecka w tej 
szkole. Zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza zgłoszenia “In Year 
Application Form’”, w którym powinni Państwo wpisać trzy wybrane szkoły według 
kolejności swoich preferencji. Jeżeli potrzebna będzie Państwu pomoc w 
wypełnieniu tego formularza, proszę skontaktować się z Usługami w West 
Sussex ds. Informacji, Porad i Wsparcia dla Rodzin z Dziećmi ze Specjalnymi 
Potrzebami Edukacyjnymi i/lub Niepełnosprawnością (West Sussex SEND Information, 
Advice and Support Service - WS SEND IAS), gdzie otrzymają Państwo niezbędną pomoc.  
 

Jeżeli przeprowadzają się Państwo do West Sussex z innego hrabstwa lub innych 
rejonowych władz lokalnych, od poprzedniej szkoły dziecka wymagane będzie 
przekazanie w ciągu 15 dni akt szkolnych dziecka, gdy dziecko nie jest już dłużej 
zarejestrowane w tamtej szkole. Jednakże, gdy uzgodnienia dotyczące przeniesienia 
dziecka są dokonywane z wyprzedzeniem, to dobrym zwyczajem jest dostarczenie w 
odpowiednim czasie informacji do nowej szkoły, aby mogła ona już wcześniej zaplanować 
wsparcie dla potrzeb Państwa dziecka, jak np.: ustalenie metod nauczania, 
zorganizowanie wyposażenia lub specjalnej pomocy, która jest wyszczególniona w 
istniejącym Indywidualnym Planie Nauczania (Individual Learning Plan).  

 

Wszystkie akta i dokumenty dotyczące specjalnych potrzeb Państwa dziecka powinny być 
przeniesione do nowej szkoły. Do takich dokumentów zaliczyć można: szczegółowe informacje o 
pochodzeniu i tle problemu zebrane przez Koordynatora ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych 
(Special Educational Needs Co-ordinator - SENCo), kopie Indywidualnych Planów Nauczania i kopie 
porad jakiegokolwiek nauczyciela specjalisty oraz Psychologa Edukacyjnego pracujących z dzieckiem.     
Jest bardzo prawdopodobne, że nowa szkoła będzie chciała jak najszybciej dokonać przeglądu 
Indywidualnego Planu Nauczania dziecka, aby w pełni zrozumieć jego Specjalne Potrzeby Edukacyjne 
oraz pomoc, którą musi mu zapewnić w celu zaspokojenia tych potrzeb.  

 

N.B. W niektórych rejonach poza UK nie jest stosowany system Orzeczeń o Specjalnych Potrzebach 
Edukacyjnych i Planów Edukacyjnych, Zdrowotnych i Opieki, czyli są Państwo w sytuacji, gdy dziecko Państwa 
uczęszczało do szkoły specjalnej bez takiego Orzeczenia lub Planu. W tym przypadku, zaraz po przybyciu do  
 
 

 
hrabstwa West Sussex, jest bardzo istotnym skontaktowanie się z Zespołem ds. Przyjęć Uczniów do Szkół 
pod nr. tel. 0333 014 2903 w celu zabezpieczenia dla dziecka miejsca w szkole, podczas gdy Zespół 
ds. Oceny Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (Special Educational Needs Assessment Team - 
SENAT) rozważy konieczność podjęcia oceny potrzeb. W konsekwencji, może to prowadzić do 
sporządzenia Planu Edukacyjnego, Zdrowotnego i Opieki i, jeśli będzie to odpowiednie, 
umieszczenia dziecka w jednej z ich szkół specjalnych. Zespół ds. Oceny Potrzeb Edukacyjnych 
zazwyczaj nie stosuje “umieszczania w nagłym przypadku” w szkole specjalnej, bez ukończenia 
oceny potrzeb dziecka. 

      Jeśli dziecko posiada Orzeczenie lub Plan EHC 
 
Jeśli planują Państwo przeprowadzenie się do hrabstwa West Sussex, pierwszą rzeczą, 
którą należy zrobić jest telefoniczne skontaktowanie się z Państwa obecnym Zespołem 
ds. Oceny Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych we władzach lokalnych w celu 
powiadomienia ich o zamiarze przeprowadzenia się. Jest to zespół, który nadzoruje 
Orzeczenie/Plan EHC dziecka Państwa. Dane kontaktowe zespołu mogą Państwo 
znaleźć na każdym liście, który otrzymali Państwo w związku z orzeczeniem/planem.   
 

Powinni Państwo podać im:   

 Adres, z którego się Państwo przeprowadzają i nowy adres docelowy  

 Datę przeprowadzki  

 Nazwę i rodzaj szkoły, do której obecnie uczęszcza dziecko  

 Nazwę władz lokalnych, na których teren Państwo się  przeprowadzają - (West Sussex) 
 

Zanim się Państwo wyprowadzą, powinni Państwo następnie skontaktować się 
telefonicznie z Zespołem ds. Oceny Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w nowych 
władzach lokalnych, które wyślą Państwu listę szkół. Jeżeli już się Państwo przeprowadzili 
do West Sussex, w dalszym ciągu mogą Państwo poprosić o wysłanie listy szkół. Mogą 
Państwo już znać nazwę preferencyjnej szkoły, którą chcieliby Państwo, by została wzięta 
pod uwagę podczas przydzielania miejsca dziecku.  

 

Gdy się Państwo już przeprowadzą, Zespół ds. Oceny zwróci się do Państwa 
poprzednich władze samorządowych o przesłanie kopii Orzeczenia / Planu Edukacyjnego, 
Zdrowotnego i Opieki Państwa dziecka. Poproszą również o wszystkie poprzednie raporty, 
zaliczając do tego obecny raport z Przeglądu Rocznego, aby upewnić się, że będą mieli pełne 
zrozumienie potrzeb Państwa dziecka. Czasami Zespół nie będzie mógł udzielić Państwu 
żadnych porad do czasu otrzymania tych dokumentów.  

 

Zanim się Państwo przeprowadzą, Zespół ds. Oceny zrobi, co będzie mógł – jeżeli już 
pytają Państwo o określoną szkołę, mogą wysłać tam dokumenty dziecka z zapytaniem, 
czy szkoła będzie mogła zaspokoić potrzeby Państwa dziecka. Jednakże, przydzielenie 
dziecku miejsca w szkole nie będzie mogło nastąpić przed otrzymaniem potwierdzenia 
Państwa nowego adresu zamieszkania, na dokumentach takich jak:  

 Państwa umowa najmu lokalu (tenancy agreement) 

 List od Państwa prawnika lub  

 Rachunek za usługi komunalne na Państwa nazwisko z nowym adresem  
 

W momencie otrzymania Orzeczenia / Planu Edukacyjnego, Zdrowotnego i Opieki dziecka Władze 
Samorządowe Hrabstwa West Sussex podejmują odpowiedzialnność za jego realizację i zapewnianie 
pomocy, która została w nim określona.  
 

 

Podczas przekazywania Orzeczenia / Planu Edukacyjnego, Zdrowotnego i Opieki Państwa dziecka 
Zespół może przyspieszyć jego ocenę i przeprowadzić nową ocenę, niezależnie od tego, kiedy 
została przeprowadzona poprzednia. Postępowanie takie zapewnia, że władze samorządowe 
w pełni rozumieją potrzeby edukacyjne Państwa dziecka i pomoc potrzebną do 
zaspokojenia tych potrzeb.  
Jeśli potrzebna jest Państwu pomoc w zrozumieniu któregokolwiek z aspektów tych spraw, 
proszę kontaktować się z Usługami ds. Informacji, które będą mogły Państwu pomóc.  
Władze Samorządowe Hrabstwa West Sussex muszą powiadomić Państwa w przeciągu 6 
tygodni od daty przekazania dokumentacji, czy podejmują decyzję o konieczności 
przeglądu Orzeczenia / Planu Państwa dziecka, czy też zgodnie z par. 323 Ustawy o 
Edukacji (s. 323, Education Act) proponują dokonanie nowej oceny.   

  Wprowadzanie nazwy nowej szkoły do Orzeczenia / Planu EHC  
 
 

Dla dziecka posiadającego Orzeczenie / Plan Edukacyjny, Zdrowotny i Opieki podanie o 
przyjęcie do szkoły składane jest przez Zespół ds. Oceny Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych 
Władz Lokalnych (SENAT). Umieszczenie w określonej szkole wymaga zgody władz lokalnych, 
po otrzymaniu której, wprowadzana jest zmiana w Części 4 Orzeczenia lub Par.1 Planu 
Edukacyjnego. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Orzeczenia lub Planu Edukacyjnego 
mają Państwo prawo do odwołania się.   
 

Gdy się Państwo przeprowadzą, Władze Samorządowe Hrabstwa West Sussex będą 
próbowały jak najszybciej załatwić przyjęcie Państwa dziecka do właściwej szkoły lub zapewnić 
dostarczanie odpowiednich świadczeń.    
 

Władze Samorządowe kierują się zasadą włączania, która ma na celu zapewnienie, że 
większość dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi uczęszcza do szkół 
publicznych, jeśli jest to zgodne z:   

 wydajnym korzystaniem ze środków  

  potrzebami dziecka i innych dzieci z klasy oraz 

  życzeniami rodziców  
 

Na Władzach Samorządowych Hrabstwa West Sussex ciąży również obowiązek 
nazwania szkoły. W sytuacji, gdy szkoła wymieniona w Orzeczeniu / Planie Edukacyjnym, 
Zdrowotnym i Opieki dziecka znajduje się teraz za daleko na uczęszczanie do niej dziecka, 
władze samorządowe będą musiay wyznaczyć nową szkołę. 
 

Władze Samorządowe Hrabstwa West Sussex rozpoznają potrzebę dostępności szerokiego 
zakresu nauczania specjalnego i świadczeń edukacji specjalnej w szkołach publicznych, 
nauczania przez wyspecjalizowanych nauczycieli w tych szkołach z udogodnieniami oraz 
szkół specjalnych podległych tym władzom.   
 

Czasami, w zależności od miejsca, z którego się Państwo przeprowadzają dziecko może 
kontynuować uczęszczanie do swojej obecnej szkoły, jeżeli Zepół SENAT zdecyduje, że czas 
podróży dziecka do szkoły mieści się w rozsądnych granicach czasowych.  

 


