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Dragi parinti/Ingrijire 
 
 
Introducere 
 
Ofsted a publicat un raport despre școala noastră, în urma vizitei lor la noi pe 
5 și 6 mai 2022. Raportul constată că prevederea noastră este în prezent inadecvată. 
Ofsted a pus, așadar, Liceul SGS Forest în măsuri speciale. In timp ce 
raportul recunoaște că îmbunătățirile sunt în curs, era prea devreme pentru 
inspectorii să vadă impactul acestora. 
 
Puteți citi raportul complet pe site-ul nostru www.foresthigh.org.uk. 
 
Salut acest raport pentru că pune atât de clar vocile și nevoile copiilor voștri 
în centrul constatărilor sale. Întărește angajamentul tuturor celor care iubim asta 
școală pentru a face să fie cât mai bine pentru copiii tăi fantastici și să faci asta ca o problemă 
de urgenţă. 
 
În ceea ce privește preocupările cheie semnalate în raport: 
 
Curriculum 
 
Ce spune Ofsted 
 
Școala nu oferă un curriculum ambițios, amplu, echilibrat și eficient pentru fiecare elev. 
 
Ceea ce facem 
 
Am numit un număr de noi profesori specialiști pentru luna septembrie, astfel încât să putem reintroduce 
Informatica, Drama, Mâncarea, Muzica și Spaniola, lărgând în același timp gama de sporturi și activități oferite 
în educație. De asemenea, depunem o cantitate enormă de muncă pentru a revizui ceea ce predăm și modul în 
care îl predăm. Am stabilit așteptări clare ale tuturor profesorilor că este o parte esențială a muncii lor să-și 
planifice lecțiile cu ambiție pentru potențialul fiecărui elev și pentru nevoile lor individuale. 
 
Comportament 
 
Ce spune Ofsted 
 
 



 
Școala nu respectă standarde înalte de comportament la lecții. 
 
Ceea ce facem 
 
Am introdus o serie de măsuri de când am devenit director în ianuarie, inclusiv Sala de supervizare pentru a 
îmbunătăți comportamentul la lecțiile acoperite și noua noastră politică de telefonie mobilă pentru a 
îmbunătăți concentrarea elevilor în clasă. Vom continua să facem îmbunătățiri suplimentare și am numit un 
director asistent pentru Comportament și Atitudini – Santina Iannone – pentru a conduce această lucrare. 
 
 
Educație personală, socială și pentru sănătate 
 
Ce spune Ofsted 
 
Școala nu oferă elevilor suficiente oportunități de învățare de dezvoltare personală. 
 
Ceea ce facem 
 
După cum au menționat inspectorii, am început implementarea unui nou curriculum PSHE în acest an, unul 
care acoperă programa națională și răspunde nevoilor în schimbare ale studenților noștri. Am numit un 
excelent director asistent pentru dezvoltare personală – April Booker – pentru a conduce această lucrare. Vom 
introduce îndrumarea „verticală” pentru a construi sentimentul de apartenență al studenților și pentru a oferi 
oportunități mai mari de leadership. 
 
Conducere 
 
Ce spune Ofsted 
 
Școala nu este condusă bine în unele domenii, inclusiv în curriculum. 
 
Ceea ce facem 
 
Am numit câțiva lideri superiori excelenți în ultimele luni, inclusiv directorii adjuncți menționați mai sus și 
Rachel Edwards ca director adjunct. Fiecare subiect individual va fi, de asemenea, condus de un practicant 
principal, cineva care este un profesor specializat cu experiență și eficient. 
 
Concluzie 
 
Ofsted va finaliza o vizită de monitorizare în fiecare trimestru anul viitor, publicând o scrisoare despre 
constatările sale. 
 
Sunt încrezător că am făcut progrese în săptămânile de la inspecție și că punem bazele pentru lucruri și mai 
bune anul viitor. 
 
Știu că este posibil să aveți întrebări sau îngrijorări legate de raportul de inspecție și despre planurile noastre 
de îmbunătățire a școlii. Aștept oricând să contactez despre acestea prin e-mail la 
alan.dane@foresthigh.org.uk, dar aș dori, de asemenea, să vă invit să discutați despre acestea cu mine la un 
forum deschis pentru părinți și îngrijitori, luni viitoare, 27 iunie, de la 5-5. 18:00 la Cantina noastră. 
 
A ta, 
 
  
 
Alan Dane 
Director 


