Inspecţiile şcolare
Un ghid pentru părinţi şi tutori

De ce efectuează Ofsted inspecţii în şcoli?
Efectuăm inspecţii în şcoli pentru a le furniza părinţilor informaţii, pentru a promova
îmbunătăţirea şi pentru ca şcolile să răspundă cu privire la banii publici pe care îi
primesc. Inspecţiile şcolare sunt necesare prin lege. Noi oferim o evaluare
independentă a calităţii şi a standardelor educaţionale din şcoli şi verificăm dacă
elevii obţin rezultate cât mai bune cu putinţă.

Când au loc inspecţiile şi cât durează?
Şcolile considerate a fi satisfăcătoare sunt inspectate cel puţin o dată la trei ani.
Şcolile considerate a fi bune sau mai bune sunt inspectate o dată, oricând în cursul
unei perioade de cinci ani. Majoritatea şcolilor primesc înştiinţare cu una-două zile
înainte de inspecţie. De obicei, inspecţia durează două zile.

Cine efectuează inspecţii în şcoli?
Inspecţiile sunt efectuate de inspectorii Maiestăţii Sale şi de inspectori auxiliari. Toţi
inspectorii sunt formaţi şi evaluaţi conform standardelor Ofsted.

Ce se întâmplă în timpul unei inspecţii?
Inspectorii studiază autoevaluarea şcolii şi analizează rezultatele şi progresul elevilor.
Ei se adresează directorului, guvernatorilor, personalului şi elevilor şi iau în
considerare părerile dvs. ca părinte sau tutore. Ei asistă la unele lecţii şi analizează
cât de bine este condusă şi gestionată şcoala.

Cum pot să-mi fac părerile cunoscute?
Dacă sunteţi părintele înregistrat al unui copil de la şcoala inspectată, şcoala vă va
trimite o scrisoare împreună cu un chestionar de la noi. Ne puteţi spune părerile dvs.
completând chestionarul şi trimiţându-l înapoi la echipa de inspecţie de la şcoală.
Inspectorii se vor ajuta de părerile dvs. în luarea hotărârilor lor. Chestionarul este
confidenţial, dar, dacă un răspuns ridică probleme cu privire la siguranţa unui copil,
este posibil ca inspectorii să transmită informaţiile mai departe.

Eu pot să vorbesc cu inspectorii?
Este posibil să aveţi oportunitatea de a vorbi cu inspectorii pe durata inspecţiei, de
exemplu la începutul programului şcolar. Personalul administrativ din cadrul echipei
de inspecţie se va bucura să transmită mesajele dvs. inspectorilor şi este posibil să
poată aranja conversaţii telefonice, dacă nu vă puteţi adresa acestora în persoană.
Datele lor de contact se vor afla în scrisoarea prin care sunteţi informat despre
inspecţie. Vă rugăm să nu uitaţi că inspectorii nu se pot ocupa de reclamaţii
referitoare la anumiţi elevi şi nici nu pot rezolva conflictele dintre dvs. şi şcoală.

Ce se întâmplă după inspecţie?
Acordăm şcolilor o notă generală de la 1 la 4:
 nota 1 (excepţional)
 nota 2 (bun)
 nota 3 (satisfăcător)
 nota 4 (inadecvat).
Inspectorul şef raportează decizia sa directorului şi guvernatorilor. Constatările
inspectorilor sunt publicate într-un raport pentru şcoală, părinţi şi comunitate în
general. Rapoartele de inspecţie furnizează informaţii despre eficienţa muncii
desfăşurate în şcoală şi conţin recomandări cu privire la ceea ce ar trebui să facă
şcoala pentru a realiza îmbunătăţiri în continuare. Şcoala trebuie să ia toate măsurile
necesare pentru a se asigura că dvs. primiţi o copie după raport. Raportul include o
scrisoare către elevi, prin care aceştia sunt informaţi cu privire la ceea ce au crezut
inspectorii despre şcoală şi la ceea ce pot face ei pentru a o îmbunătăţi. Rapoartele
sunt publicate şi pe site-ul nostru web: www.ofsted.gov.uk/reports.

Ce se întâmplă dacă Ofsted consideră că o şcoală este
„inadecvată”?
Dacă inspectorii consideră că o şcoală este inadecvată, aceasta va fi inclusă într-una
din categoriile următoare:
Măsuri speciale
Aceasta înseamnă că şcoala nu reuşeşte să furnizeze elevilor săi un standard
educaţional acceptabil şi că nu-şi dovedeşte capacitatea de a realiza îmbunătăţirile
necesare. Inspectorii vor vizita şcoala în mod regulat pentru a-i verifica progresele,
până când ea poate fi scoasă din această categorie. O vom inspecta din nou după
aproximativ doi ani.
Aviz pentru îmbunătăţire
Aceasta înseamnă că:
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 şcoala nu reuşeşte să furnizeze elevilor săi un standard educaţional
acceptabil, dar are capacitatea de a realiza îmbunătăţiri; sau
 reuşeşte, dar performanţa este semnificativ mai slabă decât ne aşteptăm în
mod rezonabil.
În cazul în care dăm un aviz pentru îmbunătăţire, un inspector va face o vizită de
monitorizare în şcoală, aceasta fiind inspectată din nou după aproximativ un an.

Ce se întâmplă dacă sunt îngrijorat cu privire la
inspecţie?
Plângerile sunt rare, dar le tratăm foarte serios. Puteţi afla mai multe pe site-ul
nostru web la www.ofsted.gov.uk sau sunând la serviciul nostru de asistenţă
telefonică la 08456 404045.
Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii despre activitatea noastră, vă rugăm să
vizitaţi site-ul nostru web sau să sunaţi la serviciul nostru de asistenţă telefonică.

Ce se întâmplă dacă sunt îngrijorat cu privire la şcoala
copilului meu?
Dacă sunteţi îngrijorat cu privire la şcoala copilului dvs., trebuie să începeţi prin a vă
adresa direct profesorilor sau directorului sau, dacă este necesar, organismului de
guvernare sau autorităţii locale. Dacă nu sunteţi mulţumit de răspunsurile pe care le
primiţi, este posibil ca Ofsted să vă poată ajuta.
Puteţi afla mai multe pe site-ul nostru web sau sunând la serviciul nostru de
asistenţă telefonică.
Acest document se aplică tuturor şcolilor de stat, inclusiv şcolilor speciale şi unităţilor
pentru elevii care nu pot frecventa şcoala din diverse motive (PRU). De asemenea,
documentul cuprinde academiile, colegiile tehnologice orăşeneşti (CTC), colegiile
orăşeneşti pentru tehnologia artelor (CCTA) şi unele şcoli speciale care nu sunt de
stat din Anglia. 1
Royal Exchange Buildings
St Ann’s Square
Manchester M2 7LA
Serviciu de asistenţă telefonică: 08456 404045
www.ofsted.gov.uk
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Academiile sunt şcoli independente, neselective, înfiinţate de stat. Aceeaşi planificare a inspecţiilor şi îndrumările
conexe se aplică academiilor şi altor şcoli secundare.
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