Mokyklų inspektavimas
Tėvų ir globėjų atmintinė

Kodėl Švietimo standartų departamentas (angl. Ofsted )
tikrina mokyklas?
Mes tikriname mokyklas, kad galėtumėme suteikti informaciją tėvams, skatinti sąlygų
gerinimą ir peržiūrėtumėme ataskaitas apie mokyklų gaunamas viešąsias lėšas.
Mokyklų inspektavimą numato įstatymai. Mes atliekame nepriklausomą mokyklose
teikiamo švietimo kokybės ir standartų tyrimą, įvertiname, ar mokiniai išnaudoja visas
savo galimybes.

Kada atliekami inspektavimai ir kiek laiko jie trunka?
Mes tikriname mokyklas, įvertintas kaip patenkinamos, ne mažiau kaip vieną kartą
per tris metus. Mokyklos, įvertintos kaip geros ar geresnės, tikrinamos bet kuriuo
metu kartą per penkis metus. Dauguma mokyklų įspėjamos apie inspektavimą prieš
vieną ar dvi dienas. Tikrinimas paprastai trunka dvi dienas.

Kas tikrina mokyklas?
Jos Didenybės inspektoriai ir papildomieji inspektoriai atlieka tikrinimą. Visi
inspektoriai yra apmokyti ir tikrinami pagal „Ofsted“ standartus.

Kas nutinka inspektavimo metu?
Inspektoriai ištiria mokyklos savęs vertinimo ataskaitą, mokinių rezultatus ir pažangą.
Jie kalbasi su mokyklos direktoriumi, valdytoju, personalu ir mokiniais, įvertina tėvų
ar globėjų pastabas. Jie stebi kai kurias pamokas, peržiūri mokyklos valdymą ir
administravimą.

Kaip galiu išsakyti savo nuomonę?
Jei mokykloje esate užregistruoti kaip vaiko tėvai, gausite mokyklos laišką su mūsų
klausimynu. Užpildę ir grąžinę klausimyną inspektavimo grupei mokykloje, galėsite
pateikti savo nuomonę. Vertinimo metu inspektoriai atsižvelgs į jūsų pastabas.

Klausimynas yra konfidencialus, bet jei jame pateiktas atsakymas kels nerimą dėl
vaiko saugumo, inspektoriai gali perduoti informaciją toliau.

Ar galiu pasikalbėti su inspektoriais?
Inspektavimo metu, pavyzdžiui, prieš prasidedant pamokoms, jums gali būti suteikta
galimybė pasikalbėti su inspektoriais. Jei negalėsite pasikalbėti su inspektoriais
asmeniškai, inspektavimo administratoriai mielai perduos jūsų žinutes ir gali
suorganizuoti pokalbius telefonu. Jų kontaktiniai duomenys bus pateikti laiške,
informuojančiame apie inspektavimą. Atminkite, kad inspektoriai negali tirti skundų,
susijusių su pavieniais mokiniais ar spręsti ginčus tarp jūsų ir mokyklos.

Kas nutinka po inspektavimo?
Mes įvertiname mokyklas skaičiais nuo 1 iki 4:
■ 1 (puiku)
■ 2 (gerai)
■ 3 (patenkinama)
■ 4 (neatitinka reikalavimų).
Vadovaujantis inspektorius (inspektorė) paskelbia savo vertinimą mokyklos direktoriui
ar valdytojams. Inspektorių išvados pateikiamos ataskaitoje mokyklai, tėvams ir
platesnei visuomenei. Inspektavimo ataskaitose pateikiama informacija apie
mokyklos darbo efektyvumą ir suteikiamos rekomendacijos. Mokykla turi stengtis
perduoti jums ataskaitos kopiją. Ataskaitoje surašomas laiškas mokiniams, kuriame
išdėstomos inspektorių nuomonės apie mokyklą ir kaip mokiniai gali jas pagerinti.
Ataskaitos taip pat skelbiamos mūsų interneto svetainėje:
www.ofsted.gov.uk/reports.

Kas nutiks, jei „Ofsted“ suteiks vertinimą „neatitinka
reikalavimų“?
Jei inspektoriai nuspręs, kad mokykla neatitinka reikalavimų, ji bus priskirta vienai iš
toliau aprašytų kategorijų.
Specialios priemonės
Tai reiškia, kad mokykla negali suteikti mokiniams reikiamo švietimo lygio ir neturi
galimybių įgyvendinti būtinų pagerinimų. Inspektoriai reguliariai lankys mokyklą ir
stebės pažangą, kol mokykla galės būti pašalinta iš šios kategorijos. Po to mes
atliksime pakartotinį inspektavimą apytiksliai po dvejų metų.
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Įspėjimas dėl padėties gerinimo
Tai reiškia, kad:
■ mokykla negali suteikti mokiniams būtino švietimo lygio, bet turi galimybių
pagerinti padėtį; arba
■ mokykla gali suteikti būtiną švietimo lygį, bet rezultatai yra žymiai prastesni,
nei galėtumėme tikėtis.
Pateikus įspėjimą dėl padėties gerinimo, inspektorius atlieka kontrolinį mokyklos
patikrinimą, o taip pat mokykla bus patikrinta pakartotinai apytiksliai po vienerių
metų.

Ką daryti, jei aš turiu pastabų dėl inspekcijos?
Skundus gauname retai, bet vertiname labai rimtai. Daugiau informacijos rasite mūsų
interneto svetainėje www.ofsted.gov.uk arba paskambinę į mūsų pagalbos liniją
telefonu 08456 404045.
Jei jums reikia daugiau informacijos apie mūsų veiklą, aplankykite mūsų svetainę
arba paskambinkite į pagalbos liniją.

Ką daryti, jei aš turiu pastabų dėl savo vaiko mokyklos?
Jei turite pastabų dėl savo vaiko mokyklos, turėtumėte pasikalbėti tiesiogiai su
mokytojais, mokyklos direktoriumi ar, jei reikia, valdžios arba vietos savivaldos
institucija. Jei gauti atsakymai jūsų netenkins, galbūt „Ofsted“ galės padėti.
Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje arba paskambinę į pagalbos
liniją.
Šis dokumentas taikomas visoms išlaikomoms mokykloms, įskaitant specialiąsias
mokyklas ir moksleivių paskirstymo skyrius. Jis taip pat apima akademijas, miesto
technologijos kolegijas, miesto menų technologijos kolegijas ir kai kurias
neišlaikomas specialiąsias mokyklas Anglijoje. 1
Royal Exchange Buildings
St Ann’s Square
Manchester M2 7LA

1
Akademijos – tai visų gebėjimų iš valstybės lėšų išlaikomos nepriklausomos mokyklos. Tas pats inspektavimo
grafikas ir susijusi tvarka taikoma ir akademijoms, ir kitoms vidurinėms mokykloms.
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Pagalbos linija: 08456 404045
www.ofsted.gov.uk
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