
                         Oszacowanie potrzeb edukacji, zdrowia i opieki (EHC) 

 

Szkoła lub inna placówka, do której uczęszcza Twoje dziecko często będzie mogła sprostać 

jego potrzebom poprzez fundusze dla potrzeb edukacji specjalnej (SEN). Czasami jednak 

potrzeby dziecka lub młodej osoby wymagają więcej pomocy specjalistycznej, która nie jest 

w stanie być zapewniona poprzez zasoby dostępne poprzez pomoc SEN w szkole. W tym 

przypadku Ty lub szkoła Twojego dziecka powinna rozważyć wystąpienie do władz lokalnych 

o oszacowanie postępów w edukacji, stanie zdrowia oraz potrzeb opieki. To oszacowanie 

może prowadzić do otrzymania Planu Edukacji, Zdrowia i Opieki (EHCP) dla Twojego dziecka. 

Niektóre dzieci lub młodzi ludzie mają potrzeby, które wyraźnie wymagają oszacowania 

potrzeb i planu EHC i kiedy władze lokalne są poinformowane o tym, cały proces powinien 

odbyć się bez opóźnienia. 

Plan EHC jest jednym dokumentem prawnym, który zawiera informacje o potrzebach 

edukacji, zdrowia i opieki socjalnej Twojego dziecka.  

Dziecko musi mieć potrzebę edukacji specjalnej, aby zakwalifikować się do otrzymania tego 

planu. 

 

Wystąpienie o oszacowanie potrzeb edukacji, zdrowia i opieki (EHC) 

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko ma potrzeby edukacji specjalnej, możesz złożyć wniosek do 

władz lokalnych o oszacowanie potrzeb EHC. O przeprowadzenie oszacowania może także 

wystąpić szkoła Twojego dziecka (np. jego nauczyciel). Jeżeli inne osoby, które współpracują 

z Twoim dzieckiem (lekarz, personel medyczny, pracownik przedszkola) zauważą, że 

oszacowanie powinno się odbyć, mogą one również poinformować władze lokalne. 

 

 Decyzja w sprawie przeprowadzenia oszacowania potrzeb EHC 

Kiedy władze lokalne rozpoznają, że Twoje dziecko ma potrzeby edukacji specjalnej (SEN) 

albo otrzymają wniosek o przeprowadzenie oszacowania, mają one czas do sześciu tygodni, 

aby zdecydować czy przeprowadzić oszacowanie. W tym czasie władze lokalne będą 

zasięgały informacji od Ciebie oraz szkoły dziecka, które pomogą im podjąć tą decyzję. 

Powinieneś przygotować raporty i listy ze szkoły dziecka, od lekarzy oraz inne pomocne 

informacje, które posiadasz na temat Twojego dziecka. Możesz również napisać o 

potrzebach dziecka i jak długo ma te potrzeby. 

Jeżeli władze lokalne zdecydują się nie przeprowadzać oszacowania, muszą one 

poinformować Cię o ich decyzji oraz podać przyczynę odmowy w ciągu sześciu tygodni od 

wystąpienia o oszacowanie. 

 



Przeprowadzenie oszacowania potrzeb EHC 

Władze lokalne muszą upewnić się, że Ty i Twoje dziecko jest w pełni zaangażowane w 

oszacowanie potrzeb EHC. Muszą one dostarczyć Ci bezstronnych informacji, porady i 

pomocy, aby pomóc Ci zrozumieć ten proces i upewnić się, że jesteś w pełni zaangażowany 

w decyzje, które mają wpływ na Twoje dziecko.  

Hounslow SEND IASS może Ci w tym pomóc. 

Podczas procesu oszacowania odbywają się rozmowy z Tobą i dowiadywanie się, jakiego 

wsparcia potrzebuje Twoje dziecko, jakie cele na przyszłość masz Ty w stosunku do Twojego 

dziecka jak i dziecko. Oszacowanie polega również na zbieraniu informacji i poglądów od 

osób, które współpracują z Twoim dzieckiem, nauczycieli, lekarzy, psychologa szkolnego.  

 

Decyzja czy Plan edukacji, zdrowia i opieki (EHCP) jest potrzebny 

Po tym, jak władze lokalne przeprowadziły oszacowanie, włączając w pełni Ciebie i dziecko w 

cały proces, będzie podjęta decyzja czy Plan EHC jest niezbędny. Jeżeli władze lokalne 

zdecydują, że nie ma potrzeby ustalenia planu, muszą one poinformować Cię o tym w ciągu 

16 tygodni od otrzymania wniosku o przeprowadzenie oszacowania.  

 

Przygotowanie Planu EHC 

Jeżeli władze lokalne zdecydują, żeby ustalić Plan EHC, powinny one współpracować z Tobą i 

Twoim dzieckiem, aby upewnić się, że w planie są wzięte pod uwagę wszystkie Twoje 

poglądy, aspiracje i odczucia. Po tym, jak plan jest już spisany, otrzymasz szkic planu, ale nie 

będzie on zawierał informacji, do której szkoły lub innej placówki dziecko będzie uczęszczać. 

Będziesz mieć 15 dni, aby wyrazić opinię na temat szkicu. Możesz wtedy również poprosić o 

spotkanie, aby szkic przedyskutować, jeżeli uważasz, że jest to potrzebne. Na tym etapie, 

będziesz również mieć możliwość podania specyficznej szkoły lub innej placówki, do której 

chciałbyś, aby twoje dziecko uczęszczało. Może to być szkoła ogólnodostępna lub szkoła 

specjalna. (Aby uzyskać więcej pomocy w tym kierunku, zobacz naszą ulotkę na temat 

wyboru szkoły). Szkoła dostanie 15 dni na odpowiedz do władz lokalnych.  

Władze lokalne mają 20 tygodni od momentu złożenia wniosku o oszacowanie potrzeb EHC 

do wydania ostatecznej wersji planu. 

Kiedy plan EHC jest już ustalony, władze lokalne muszą upewnić się, że wszelka pomoc dla 

edukacji specjalnej w sekcji F planu jest zapewniona a służba zdrowia musi upewnić się, że 

pomoc dotycząca zdrowia w sekcji G jest również zapewniona. To powinno umożliwić 

dziecku osiągnąć cele, które były wspólnie zidentyfikowane i ustalone. Władze lokalne 

muszą zrobić przegląd planu przynajmniej raz na 12 miesięcy. Taki przegląd polega na 

współpracy z Toba i Twoim dzieckiem oraz upewnieniu się co sądzisz na temat planu, co 

chcesz, aby się wydarzyło i ustalone jest spotkanie, na które musisz być zaproszona. 



Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzjami władz lokalnych  

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzjami władz lokalnych w sprawie: 

-  nieprzeprowadzenia oszacowania potrzeb EHC 

- nieustalenia planu EHC 

- pomocy dla edukacji specjalnej, która zawarta jest w planie EHC, masz możliwość 

zakwestionowania decyzji. 

Będziesz mieć dwa miesiące od momentu otrzymania listu od władz lokalnych, aby odwołać 

się od decyzji. Możesz poprosić o mediację albo złożyć odwołanie. Więcej informacji na ten 

temat znajdziesz w naszej ulotce Mediacje/ Odwołania. Hounslow SEND IASS może Ci 

pomóc. 

Więcej informacji znajdziesz w Rozdziale 9 Kodeksu Postępowania SEN 

 

 

 

 

 


