Revizuirea Raportului annual pentru
Înregistrarea nevoilor/necesitatilor
CYPES (copii, tineri, educație și abilități) are datoria să revizuiască RoN (înregistrarea necesităților/nevoi aditionale), dar în școli
și licee, directorul scolii sau SENCo va conduce sedinta. Scopul principal al revizuirii este de a evalua progresul copilului sau al
tânărului în atingerea rezultatelor specificate în RoN

Data sedintei trebuie sa se transmita cu cel putin
patru saptamini inainte, si sfaturile/adnotarile
aduse formei originale trebuie circulate cel putin
doua saptamini inainte de sedinta.

Părerile copilului sau ale tânărului trebuie ascultate de la
început și pe tot parcursul anului/sedintei. Tinerii pot
participa la sedinta, iar nevoile lor de participare activă
trebuie să fie inlesnite si sprijinite. Dacă tânărul are 16 ani
sau peste, pot alege să aibă un avocat prezent dacă
doresc. Odată ce un tânăr depășește clasa a 9, sedinta ar
trebui să ia în considerare ce prevederi sunt necesare
pentru a ajuta tânărul în pregătirea pentru viata adultă,
inclusiv cautarea unui loc de munca, viața independentă,
participarea în societate și opțiunile pentru următoarea fază
a educației.

Școala va înregistra rezultatul sedintei în RoN. Documentele completate trebuie trimise către CYPES pentru a le verifica. CYPES
poate solicita mai multe informații dacă consideră că este nevoie
de informatii suplimentare.

RoN-ul propus și orice modificări sunt luate în considerare de
către CYPES, acestea vor actualiza RoN și vor trimite
părintelui sau tânărului copilului o copie care nu este in forma
finala a RoN, specificând modificările propuse împreună cu
copii ale oricărei dovezi care sustin aceste modificări.

Toate rapoartele, datele, dovezile și informațiile trebuie să fie
vehiculate înainte de sedinta, astfel încât participanții să
poată discuta și să ridice orice alte puncte pe care doresc să
le discute.
Școala poate invita la sedinta și poate solicita / obține
sfaturi scrise de la:
* Părintele copilului și / sau tânărul
* Directorul scolii / Diriginte/profesor
* Alți profesioniști care pot avea o implicare semnificativă, de exemplu SLT sau un profesionist din domeniul sănătății publice
* Orice serviciu social implicat
* Traducător, dacă este nevoie
Părinții pot invita, de asemenea, alte persoane adulte
care pot oferi sprijin, cum ar fi un bunic sau un prieten
de familie

Părintele / tânărul au cel puțin 10 zile lucrătoare
pentru a răspunde și a comenta modificările propuse.
Părinții au dreptul să faca apel la ministrul educatiei
până la cel mult 15 zile scolare după ce au fost instiintati in legatura cu modificarile aduse.

În 4 săptămâni de la sedinta
CYPES trebuie să trimită decizia sa părintelui / tânărului și directorului scolii. CYPES
trebuie apoi să decidă dacă își propune:
(a) continuă să mențină RoN în forma sa actuală
(b) să mențină în continuare RoN cu nevoi și aranjamente actualizate și o copie nefinalizata va fi trimisă părinților / îngrijitorilor pentru a le revizui
(c) în circumstanțe excepționale, rezultatul revizuirii anuale va fi o examinare a unui
aranjament mai specializat. Acest lucru ar fi luat în considerare la o ședință a
grupului SEN
Atunci când este trimis un RoN in forma finala, CYPES trebuie să instiinteze părinții /
îngrijitorii copilului / tânărului despre dreptul lor de appel la forma finala și termenul
pentru a face acest lucru.

