Iskolák tanfelügyeleti vizsgálata
Útmutató szülőknek és gondviselőnek

Miért végez az Ofsted az iskolákban vizsgálatot?
Azért mérjük fel az iskolákat, hogy információt nyújtsunk a szülőknek, támogassuk a
fejlesztéseket, továbbá, hogy az iskolákat elszámoltassuk az általuk kapott közpénzek
felhasználásáról. A tanfelügyeleti vizsgálat jogszabályi kötelezettség. Független
értékelést adunk az iskolai oktatás minőségéről és színvonaláról, továbbá
ellenőrizzük, hogy a tanulók a tőlük telhető legjobban teljesítenek-e.

Mikor kerül sor az iskolák vizsgálatára és meddig tart?
Az iskolák felügyeleti vizsgálatát háromévente legalább egyszer elvégezzük. A
megfelelőnek vagy jobbnak ítélt iskolákat ötévente egyszer mérjük fel. A legtöbb
iskolának egy-két nappal a felügyeleti vizsgálat időpontja előtt értesítést küldünk. A
vizsgálat általában két napig tart.

Ki végzi az iskolák vizsgálatát?
Őfelsége Tanfelügyeletének ellenőrei és további tanfelügyelők végzik a vizsgálatokat.
Mindegyik tanfelügyelő képzésben részesült és vizsgát tett az Ofsted standardjaival
kapcsolatban.

Mi történik a vizsgálat során?
A tanfelügyelők áttanulmányozzák az iskola önértékelését, valamint elemzik a tanulók
eredményeit és előmenetelét. Beszélnek az iskola igazgatójával, az iskolaszékekkel, a
tantestülettel, a diákokkal, és figyelembe veszik az Önök, azaz a szülők és a
gondviselők véleményét. Tanórákat látogatnak meg, és értékelik az iskola vezetését
és irányítását.

Hogyan fejezhetem ki a véleményemet?
Ha az iskolába járó egyik gyermek szülőjeként Ön az iskolai nyilvántartásban
szerepel, az iskolától levelet kap egy az általunk készített kérdőívvel együtt.
Elmondhatja véleményét, ha kitölti a kérdőívet és visszaküldi az iskolai
tanfelügyelőknek. A tanfelügyelők az Önök véleményét felhasználva készítik el az
értékelést. A kérdőív bizalmas, de ha egy válasz kétségeket vet fel egy gyermek
biztonságát illetően, a tanfelügyelők továbbadhatják ezt az információt.

Beszélhetek a tanfelügyelőkkel?
A vizsgálat során beszélhet a tanfelügyelőkkel, például a tanítási nap kezdetén. A
tanfelügyelők adminisztrátorai szívesen adnak át üzenetet a tanfelügyelőknek, és
telefonbeszélgetést is meg tudnak szervezni, ha Ön nem tud velük személyesen
beszélni. Elérhetőségük szerepel a felügyeleti látogatásról szóló tájékoztató levélen.
Ne felejtsék el, hogy a tanfelügyelők az egyes diákok panaszaival nem tudnak
foglalkozni, és nem tudják az Ön és az iskola közötti vitákat megoldani.

Mi történik a vizsgálatot követően?
Az iskolák összesített eredményét 1-től 4-ig pontozzuk:
 1-es szint (kiváló)
 2-es szint (jó)
 3-as szint (megfelelő)
 4-es szint (nem megfelelő)
A vizsgálatot vezető tanfelügyelő elküldi az értékelést az iskolaigazgatónak és az
iskolaszékeknek. A tanfelügyelők vizsgálatának eredményéről szóló jelentést az
iskola, a szülők és a tágabb közösség számára készül. A tanfelügyelők jelentése
információt nyújt az iskolai munka hatékonyságáról, és javaslatokat tartalmaz az
iskolák számára a további fejlődés érdekében. Az iskolának minden tőle telhetőt meg
kell tennie annak érdekében, hogy Ön megkaphassa a jelentés egy példányát. A
jelentés tartalmaz egy a tanulóknak szóló levelet, amelyben tájékoztatás olvasható
arról, hogy a tanfelügyelőnek mi volt a véleménye az iskoláról, és mit lehet tenni
annak javítása érdekében. A jelentés weboldalunkon is megtalálható:
www.ofsted.gov.uk/reports.

Mi történik, ha az Ofsted egy iskolát nem megfelelőnek minősít?
Ha a tanfelügyelők az iskolát nem megfelelőnek minősítik, akkor a következő két
osztály egyikébe sorolják be őket.
Különleges intézkedések alatt álló iskolák
Ez azt jelenti, hogy az iskola nem tud a tanulók számára elfogadható színvonalú
oktatást biztosítani, és nem képes a szükséges fejlesztéseket elvégezni. A
tanfelügyelők rendszeresen meglátogatják az iskolát, ellenőrzik fejlődését egészen
addig, amíg kikerülhet ebből a csoportból. Ezt követően kb. két év múlva az
ellenőrzést megismételjük.
Azon iskolák, amelyeket fejlesztésre szólítunk fel
Ez vagy azt jelenti, hogy:
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 az iskola nem képes a tanulók számára elfogadható színvonalú oktatást
biztosítani, de képes a fejlődésre; vagy
 elfogadható színvonalú oktatást biztosít, de sokkal gyengébben teljesít, mint
az ésszerűen elvárható lenne.
Ha a fejlesztésre szólítunk fel, az iskolát egy tanfelügyelő látogatja meg nyomon
követés céljából, és ismételt vizsgálatot végez kb. egy év múlva.

Mi történik, ha kifogásom van a felügyeleti látogatással
kapcsolatban?
Panaszok ritkán fordulnak elő, de nagyon komolyan kezeljük őket. További
információt talál a www.ofsted.gov.uk weboldalon, vagy hívja segélyvonalunkat a
08456 404045-ös számon.
Ha munkánkról többet szeretne megtudni, látogasson el weboldalunkra vagy hívja
segélyvonalunkat.

Mi történik, ha kifogásom van gyermekem iskolájával
kapcsolatban?
Ha kifogása van gyermeke iskolájával kapcsolatban, először beszéljen közvetlenül a
tanárokkal vagy az iskolaigazgatóval, és amennyiben szükséges, az iskolaszékkel
vagy a helyi önkormányzattal. Ha elégedetlen a kapott válaszokkal, az Ofsted lehet,
hogy tud segíteni.
További információt talál weboldalunkon, vagy hívja segélyvonalunkat.

Ez a dokumentum az összes fenntartott iskolára vonatkozik, többek között a kisegítő
iskolákra és a magatartási, érzelmi és szociális zavarral élő gyermekek számára
felállított létesítményekre (pupil referral unit). Ezen kívül vonatkozik a következő
angliai iskolákra is: Academy (általános jellegű középiskola), City technology college
(műszaki középiskola), City colleges for the technology of the arts (művészeti
középiskola), valamint nem állami fenntartású kisegítő iskolákra is. 1
Royal Exchange Buildings
St Ann’s Square
Manchester M2 7LA
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Az akadémiák általános jellegű, államilag finanszírozott független iskolák.1 Ugyanezen felügyeleti ütemterv és a
kapcsolódó útmutató vonatkozik az akadémiákra, mint más középiskolákra.
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