Училищни инспекции
Упътване за родители и настойници

Защо Офстед (Инспекторат за стандартите в
образованието, детските заведения и уменията)
инспектира училищата?
Ние инспектираме училищата, за да осигурим информация на родителите, да
подпомогнем процеса на подобряване и да изискваме отчет за начина, по който
се използват обществените средства, предоставяни на училището. Училищните
инспекции се изискват по закон. Ние осигуряваме независима оценка на
качеството и стандартите на образованието в училищата, и проверяваме дали
учениците постигат оптимални резултати според техните способности.

Кога се провеждат инспекциите и колко дълго
продължават?
Ние инспектираме училищата със задоволителна оценка поне веднъж на три
години. Училища, които са получили оценка „добър” или по-висока, се
инспектират веднъж на пет години. Повечето училища получават
предупреждение за предстоящата инспекция един или два дни предварително.
Инспекцията обикновено продължава два дни.

Кой инспектира училищата?
Инспекторите на Нейно Величество и други инспектори провеждат
инспекциите. Всички инспектори са обучени и отговарят на стандартите на
Офстед.

Какво се случва по време на инспекция?
Инспекторите проучват доклада за самооценка на училището и анализират
резултатите на учениците и техния напредък. Те говорят с директора,
управниците, персонала, и учениците, и взимат под внимание вашето мнение
като родител или настойник. Те наблюдават някои уроци и проследяват колко
добре училището се ръководи и управлява.

Как мога да изразя моето мнение?
Ако сте регистрираният родител на дете записано в училището, училището ще
ви изпрати писмо с въпросник за попълване, който е съставен от нас. Можете

да изразите мнението си като попълните въпросника и го изпратите на
инспектиращия екип. Инспекторите ще използват вашето мнение, за да
достигнат до заключение. Въпросникът е поверителен, но ако някой от
отговорите ви засегне проблем относно безопасността на дете, инспекторите
може да разкрият тази информация.

Мога ли да говоря с инспекторите?
Може да имате възможността да разговаряте с инспекторите по време на
инспекцията, например в началото на учебния ден. Администраторите на
инспекцията ще бъдат на разположение, за да предадат посланията ви до
инспекторите и евентуално може да уговорят телефонни разговори, ако нямате
възможност да разговаряте лично с тях. Техните контакти ще бъдат включени в
писмото, което ви уведомява за инспекцията. Моля помнете, че инспекторите
не могат да разглеждат оплаквания засягащи отделни ученици или да
разрешават спорове между вас и училището.

Какво се случва след инспекцията?
Ние даваме цялостна оценка за представянето на училището по
скалата от 1 до 4:
 оценка 1 (отлично)
 оценка 2 (добро)
 оценка 3 (задоволително)
 оценка 4 (неадекватно)
Главният инспектор докладва своята оценка на директора и управниците на
училището. Заключенията на инспекторите се публикуват в доклад
предназначен за училището, родителите и широката общественост. Докладът
на инспекцията предоставя информация за ефективността на работата на
училището и съдържа препоръки относно подобренията, които училището
трябва да въведе. Училището трябва да направи всичко възможно, за да
получите копие от доклада. Докладът съдържа писмо към учениците, което ги
уведомява за мнението на инспекторите относно тяхното училище и какво
могат те да направят, за да го подобрят. Докладите също така се публикуват на
нашия уебсайт: www.ofsted.gov.uk/reports

Какво се случва, ако Офстед прецени, че училището
се представя „неадекватно”?
Ако инспекторите преценят, че представянето на училището е неадекватно, то
се поставя в една от следните категории:
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Специални мерки
Това означава, че училището не предоставя на учениците приемлив стандарт
на образование, и не показва капацитет за осъществяване на необходимите
подобрения. Инспекторите ще посещават училището редовно, за да проверяват
напредъка, докато стане възможно училището да се извади от тази категория.
Ние ще направим повторна инспекция след около две години.
Предуреждение за подобрение
Това може да означава следното:
 училището не предоставя приемлив стандарт на образование, но има
капацитет за подобрение; или
 училището се представя значително по-зле, отколкото смятаме, че
може основателно да се очаква от него.
Ако се даде предупреждение за подобрение, училището ще бъде посетено с цел
наблюдение от инспектор и ще бъде инспектирано отново след около една
година.

Какво да направя, ако нещо ме безпокои относно
инспекцията?
Оплаквания се получават рядко, но ние се отнасяме сериозно, ако получим
такова. Можете да научите повече на нашия уебсайт на www.ofsted.gov.uk, или
като се обадите на нашата информационна линия на 08456 404045.
Ако се нуждаете от по-подробна информация относно нашата работа, моля
посетете нашия уебсайт или ни се обадете по телефона на горепосочения
номер.

Какво да направя, ако съм загрижен(а) относно
училището, в което учи моето дете?
Ако нещо ви безпокои относно училището на вашето дете, трябва първо да
говорите направо с учителите или директора, или ако е необходимо, с
управителния съвет или местната управа. Ако не сте удовлетворени от
отговорите, които получите от тях, Офстед може да има възможност да ви
помогне.
Можете да намерите повече информация на нашия уебсайт или да се обадите
на нашия информационен телефон.
Този документ се отнася до всички училища, които се финансират с общински
средства, включително училищата за деца със специални образователни
потребности и центровете за алтернативно образование. Той също касае и
академиите, професионалните гимназии (градски технически колежи),
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гимназиите по изкуствата (градски колежи по изкуствата) и някои управлявани
от организации с идеална цел специални училища в Англия 1.
Royal Exchange Building
St Ann’s Square
Manchester M2 7LA
информационна линия: 08456 404045
www.ofsted.gov.uk

Номер: 090181
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Академиите са единни независими училища на държавна издръжка. За академиите се отнася същият
график на инспекции и свързаните с тях указания, както за другите средни училища.
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