
 
 

1 Şubat 2024'ten itibaren Norwich'te Sprowston Infant School'daki 
karmaşık ihtiyaç Uzman Kaynak Merkezi'ndeki (Specialist Resource 

Base) kontenjan sayısını 18'den 26'ya çıkarmaya yönelik bir teklif üzerine 
istişare. 

 
 

 
Teklifimiz 
Norfolk County Council (Norfolk Şehir Meclisi), 1 Şubat 2024'ten itibaren karmaşık 
ihtiyaçlara Uzman Kaynak Üssü'ne (Specialist Resource Base, SRB) 8 kontenjan 
eklemek için Recreation Ground Road, Norwich, Norfolk NR7 8EW adresindeki 
Sprowston Infant School için teklifimiz hakkındaki görüşlerinizi duymak istiyor. 
 
Karmaşık ihtiyaçları olan çocukların ve gençlerin, ek stratejiler ve müdahaleler olmadan 
bir sınıfta öğrenme faaliyetine katılmakta ve başa çıkmakta zorlanabileceklerini anlıyoruz. 
Bir Kaynak Üssü, çocukların öğrenme önündeki engellerini aşmalarına, başa çıkmalarına 
ve potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ana akım bir ortama yeniden entegre 
olmalarına destek olabilir.   
 
Bu desteği Norfolk okullarında sağlamaya çok hevesliyiz.  Uzman Kaynak Üssümüz ek 
kontenjanlarla ilgilenmek için genişletilecek ve özel bir konaklama üssünde SRB 
öğrencileri için elverişli bir ortama sahip olmaya devam edecek.  Üs, Başöğretmen ve 
Sprowston Infant School'daki yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. 
 
Yerel otorite olan Norfolk County Council, Uzman Kaynak Üslerine tüm kabullerden 
sorumludur. Sevkler bir County (İlçe) paneli tarafından değerlendirilir ve Eğitim Sağlık ve 
Bakım Planı (EHCP) olan veya olmayan öğrencilerin yerleştirmeleri, ASC profiline sahip 
öğrenciler için uygunluk kriterleri kullanılarak yapılır ve bunlar sevkin ihtiyaçları ve 
uygunluğuna göre değerlendirilir.   
 
 
Bu teklifin faydaları nelerdir 
Norfolk County Council ve Sprowston Infant School'daki idareciler için ana itici güç, 
en savunmasız öğrencilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için bölgemizde 
uzman eğitim tahsisine yönelik artan talebi karşılamaktır.  Önerimizin çocuklara ve 
gençlere fayda sağlayacağını düşünüyoruz çünkü: 

• özel eğitim ihtiyaçları ve engelleri olan daha fazla öğrencinin yerel okullarında 
ve topluluklarında eğitim görmelerini ve gelişmelerini destekleyecek; 

• bireysel karmaşık ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayarak öğrencilerin 
ilerlemesini artıracak; 

• müfredata daha iyi erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olacak ve öğrencilerin 
potansiyellerini gerçekleştirmelerini destekleyecek; 

 



• öğrencilerin daha uzaktaki uygun bir okula gitmek için gereksiz yere zaman 
harcamasına gerek kalmadan ihtiyaçların yerel olarak karşılanabilmesini 
sağlayacak. Bu teklif gençler için daha iyidir ve vergi mükelleflerini ulaşım 
maliyetlerinden kurtarır; 

• SEND ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerin kullanılabilirliğini 
artırır; 

• Norfolk'un SEND Stratejisinde tanımlandığı şekilde, SRB tahsisinde belirlenen 
coğrafi, yaş ve aşama boşluklarını ele alır; 

• okulumuzun bir parçası olarak karmaşık ihtiyaç uzmanlığının ve iyi 
uygulamaların paylaşımını destekler. 

 
Norfolk County Council'in okulların organizasyonlarında yapılacak değişiklikleri 
değerlendirirken dikkate aldığı birkaç husus vardır. Bunlar arasında okul liderliği, 
performans, toplum üzerindeki etki, hizmet çeşitliliği, yerlere duyulan ihtiyaç, 
seyahat, erken yaş eğitimi ve özel eğitim hizmeti yer alır.  Genel itici güç, herhangi 
bir değişikliğin çocukların eğitimi ve başarısı için en iyi şekilde olmasını sağlamaktır. 
 
 
Şu anda SRB tarafından desteklenen çocuklara ne olacak? 
Sprowston Infant School'da SRB tarafından desteklenen mevcut çocuklar okulda 
derse devam edecek ve öğrenmelerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.  Tek 
istisna, bir çocuğun Eğitim, Sağlık ve Bakım Planının (EHCP) yıllık olarak gözden 
geçirilmesinin okul değişikliğini dikkate almaya karar vermesi veya ebeveyn tarafından 
tercih edilen değişiklik olabilir. 
 
 
Sermaye maliyetleri 
Teklif, 50 m2'lik yeni bir alan yaratmak için mevcut karmaşık ihtiyaçlar SRB'sini 
genişletmektir.  Bu da okulun önünün uzatılmasıyla sağlanacak.  Yeni alan, 
erişilebilir yeni bir öğrenci tuvaleti ve mevcut güvenli açık hava oyun alanına giden 
bir koridor içerecektir.  Buna ek olarak, ana okul girişinde yeni bir lobi ve iki ilave araç 
park yeri olacak.  Sermaye maliyetleri Norfolk County Council tarafından 
karşılanacaktır.   
 
 
Nasıl söz sahibi olabilirsiniz 
Gelip bu teklif hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz ve sermaye projesi için 
önerilen planlara bakabileceğiniz bir katılım etkinliği düzenleyeceğiz: 
➢ 14:00 – 15:00, 9 Mart Perşembe, Sprowston Infant School  

 
Bu etkinliklere katılamayacaksanız, ancak yeniden yapılanma önerilerimiz hakkında 
yorum yapmak istiyorsanız, lütfen: 
➢ ekteki formu doldurun ve okul ofisine teslim edin 
➢ veya şu adrese e-posta gönderin:schoolreview@norfolk.gov.uk 

➢ veya çevrimiçi anketimize erişin: https://norfolk.citizenspace.com/childrens-services/sprowstonsrb  
 

 
31 Mart 2023'e kadar tüm yanıtları göndermiş olmalısınız. 
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Sprowston Infant School (Norwich)için önerilen 
değişiklikler hakkında istişare 

 

Teklifimiz hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin 
 
Sprowston Infant School'daki karmaşık ihtiyaçlar Uzman Kaynak 
Üssü'ndeki kontenjan sayısını 18'den 26'ya çıkarma önerimize ne 
ölçüde katılıyor veya katılmıyorsunuz?  Lütfen kutuyu işaretleyin 
 
 
              Kesinlikle katılıyorum            Katılıyorum             Ne katılıyorum ne de katılmıyorum 
 
 
               Katılmıyorum                          Kesinlikle katılmıyorum                                                                                    
 

 
Bunun nedeni nedir?  Lütfen aşağıdaki kutucuğa yazın.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu kararda ve çocukların gelecekteki ihtiyaçlarının planlanmasında bize 
yardımcı olmak için yapmak istediğiniz başka yorum veya önerileriniz var mı?  
Lütfen aşağıdaki kutucuğa yazın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Görüşleriniz bu değişiklikleri yapıp yapmamamız konusunda bize yardımcı 
olacağından, birçok farklı kişiden bilgi almak isteriz.  Sprowston Infant School'daki 
Uzman Kaynak Üssü'ndeki kontenjanların sayısını artırma önerimiz hakkında farklı 
insan gruplarının ne düşündüğünü anlamak için de kişisel bilgileri kullanacağız. 
 

Sizden aldığımız tüm kişisel bilgileri Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 
(Yönetmelik (AB) 2016/679), Veri Koruma Yasası 2018 ve Norfolk County Council'in 
veri koruma politikası ve yönergelerine uygun olarak işleyeceğiz. Bu, Norfolk County 
Council'in kişisel verilerinizi saklayacağı ve yalnızca bu danışma olan toplanma 
amacı için kullanacağı anlamına gelir. 
 

Bulgularımızı bildirirken kişilerin kimliklerini tespit etmeyeceğiz ve kayıt yönetimi 
politikamız uyarınca bu bilgileri beş yıl boyunca saklayacağız. Ayrıca normal şartlar 
altında kişisel verilerinizi başka hiç kimseye vermeyeceğiz. Ancak, herhangi bir 
kişisel bilgi de dahil olmak üzere, bu istişareye yanıt olarak sağladığınız bilgilerin bir 
kısmını veya tamamını yayınlamamız veya ifşa etmemiz, bilgiye erişim yasaları 
kapsamında istenebilir. Bunu yalnızca, bu ifşanın Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası 
2000, Veri Koruma Yasası 2018 ve Çevresel Bilgi Düzenlemeleri 2004 gibi ilgili bilgi 
yasalarına uygun olduğu durumlarda yapacağız. 
 
Lütfen bize kim olduğunuzu söyleyin (uygun olan tüm seçenekleri işaretleyin):  
 

Öğrenci  

Ebeveyn / Veli  

Veli Öğretmen Birliği   
      Üyesi  

Personel   

Okul müdürü  

Yerel sakin 

Yerel işletme  

Yerel spor grubu  

Yerel topluluk grubu 

Diğer (lütfen belirtin): _______________________________________________ 
 
Hangi okulda? ___________________________________________________ 
 
Posta kodunuz nedir? ______________________________________________ 
 
 
Görüşleriniz, bu teklifin devam edip etmeyeceğine karar vermemize yardımcı olacaktır. 
Bu formu doldurup şu adrese göndererek görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz: 
 
➢ Okul ofisiniz 
➢ E-posta gönderme: schoolreview@norfolk.gov.uk  
➢ Çevrimiçi ankete katılım: https://norfolk.citizenspace.com/childrens-services/sprowstonsrb  

 
Bu istişare 31 Mart 2023'te sona eriyor 
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