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Що  школа  робить  добре    що  їй  потр бно  зробити  краще?

Як  це  в дв дувати  цю  школу?

Учн   почуваються  безпечно  та  щаслив .  Персонал  має  позитивн   робоч   в дносини  з  учнями,  
що  в дображає  культуру  поваги  в  школ .  Учн   вв члив   та  уважн   до  оточуючих.  Вони  
навчаються  в  упорядкован й    спок йн й  обстановц .  На  уроках  недопустим   зриви  на  
низькому  р вн .  Учн   пов домили,  що  бул нг  не  є  поширеним  явищем.  Коли  це  трапляється,  
л дери  швидко  з  цим  справляються.

Forest  Academy  –  гостинне  м сце  для  учн в  ус х  культур    в роспов дань.  Учням  
подобається  д знаватися  та  в дзначати  р зне  походження  своїх  друз в.  Навколо  школи  панує  
дружня  атмосфера.

Учн   добре  поводяться  та  весело  сп лкуються  разом.  Вони  в дчувають  п дтримку  та  знають,  
з  ким  поговорити,  якщо  їх  хвилює.  Персонал  добре  знає  учн в.  Вони  запровадили  ряд  допом жних  
програм  для  покращення  благополуччя  та  псих чного  здоров’я  учн в.

Кер вники  та  кер вники  покладають  велик   оч кування  на  вс х  учн в,  включаючи  учн в  
з  особливими  осв тн ми  потребами  та/або  обмеженими  можливостями  (SEND).  Вони  розробили  
амб тну  навчальну  програму,  метою  якої  є  надання  учням  високояк сної  осв ти.  Учн   мають  
хорош   усп хи  в  ц лому  та  з  ряду  предмет в.

У  10-11  класах  пом тно  зросла  к льк сть  учн в,  як   обирають  вивчення  сучасної  
ноземної  мови.  Як  насл док,  частка  учн в,  як   отримують  квал ф кац ю  бакалавра  з  

англ йської  мови,  нин   перевищує  середн й  показник  по  країн .  Л дери  гарантують,  що  для  
учн в  є  широкий  спектр  предмет в  для  вибору  GCSE.

Л дери  розробили  амб ц йну  та  добре  впорядковану  навчальну  програму  для  вс х  учн в.  
Навчальна  програма  в дпов дає  ц лям  нац ональної  навчальної  програми,  а  знання,  як   
учн   повинн   засвоїти,  були  ретельно  продуман .  В  основному  ц   знання  викладаються  в  
лог чн й  посл довност   для  п дтримки  подальшого  навчання  учн в.  Л дери  продовжують  
удосконалювати  свої  навчальн   програми.  Вони  хочуть  удосконалити  посл довн сть  знань  у  
кожному  предмет .  У  к лькох  сферах,  таких  як  стор я,  математика  та  мови,  робота  
л дер в  не  є  над йною.  Це  впливає  на  те,  наск льки  добре  викладання  дозволяє  учням  збер гати  
знання  та  поступово  покращувати  їхнє  розум ння.

Л дери  використовують  програму  особист сної,  соц альної  та  медичної  осв ти  
(PSHE)  та  профес йну  осв ту  як  основн   стовпи  для  особист сного  розвитку  учн в.  
Для  розвитку  своїх  нтерес в  учн   беруть  участь  у  позашк льних  гуртках.  Вони  
вар юються  в д  дебат в    кул нар ї  до  баскетболу  та  бадм нтону.
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Охорона

Однак  у  р зних  предметах  залишаються  певн   неузгодженост   в  тому,  наск льки  добре  вчител   
перев ряють  розум ння  учнями  та,  за  необх дност ,  коригують  навчальну  д яльн сть,  щоб  допомогти  
учням  поглибити  свої  знання.  Ц   нев дпов дност   зменшують  здатн сть  учн в  запам’ятовувати  
навчання  в  довгостроков й  перспектив   та  працювати  над  досягненням  вимогливих  ц лей  навчального  
плану  кер вник в.

Викладач   волод ють  сильними  предметними  знаннями  та  є  спец ал стами  у  своїх  предметах.  Вони  
ч тко  моделюють  роботу  та  сприяють  використанню  предметної  лексики  в  усьому  навчальному  план .

Учн   навчаються  в  спок йн й  обстановц ,  в дв дуван сть  висока.  Учн   добре  поводяться  на  
уроках    в  школ .

Вчител   ставлять  завдання,  як   дозволяють  учням  переглянути  попередн   знання.  Наприклад,  у  
природничих  науках,  перш  н ж  вивчати  функц ю  леген в,  учн   повторювали  те,  чого  їх  навчали  
про  систему  орган в  людського  т ла.  Такий  п дх д  дозволяє  вчителям  швидко  виявляти  прогалини  в  
знаннях    усувати  будь-як   неправильн   уявлення.

Л дери  надають  пр оритет  захисту.  Вони  встановили  м цну  культуру  захисту  в  ус й  
школ .  Персонал  пильний    знає,  як  пов домити  про  проблеми.

Губернатори  знають    мають  досв д.  Вони  покладають  висок   оч кування  на  навчання  учн в    
вимагають  в д  кер вник в  шк л  в дпов дальних.

Л дери  в ддають  пр оритет  читанню  в  рамках  навчальної  програми.  Вони  гарантують  виявлення  
слабших  читач в,  коли  вони  вступають  до  школи.  Ц   учн   отримують  ц льову  п дтримку,  щоб  
навчитися  в льно  читати.  Кер вники  вживають  заход в  для  подальшого  розвитку  культури  читання  в  
школ .  Наприклад,  вони  запровадили  нову  програму  читання  та  пост йно  заохочують  учн в  читати  
як сн   тексти.

Колектив  пишається  тим,  що  працює  в  школ .  Вони  сказали,  що  кер вники,  губернатори  та  дов рен   особи  
дбають  про  своє  робоче  навантаження  та  добробут.  Персонал  проходить  регулярне  навчання  в  трест   з  метою  
вдосконалення  своїх  знань.

Учн   з  SEND  мають  доступ  до  т єї  ж  навчальної  програми,  що  й  їхн   однол тки.  Кер вники  
забезпечують  швидку  та  точну  дентиф кац ю  учн в  з  SEND.  Вони  добре  знають  учн в    т сно  
сп впрацюють  з  зовн шн ми  орган зац ями,  щоб  за  потреби  надати  профес йну  п дтримку  
спец ал ст в.  Л дери  проводять  навчання  для  персоналу,  щоб  вони  могли  ефективно  задовольняти  
потреби  учн в  за  допомогою  SEND.

Заходи  щодо  охорони  є  ефективними.

Кер вники  роблять  акцент  на  особист сному  розвитку  учн в.  Учн   ц нують  програму  PSHE.  
Вони  д знаються  про  здоров   стосунки,  захищен   характеристики,  безпеку  в  Інтернет   та  британськ   
ц нност .  Кер вники  забезпечують  отримання  учнями  високояк сної  профес йної  осв ти.  Це  
включає  сем нари  в д  низки  допов дач в    роботу  з  м сцевими  п дприємствами.
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Команда  з  захисту  добре  сп впрацює  з  зовн шн ми  установами,  включаючи  м сцеву  владу,  щоб  
надати  п дтримку  вразливим  учням  та  їхн м  родинам.

Навчальна  програма  PSHE  розроблена  з  урахуванням  досв ду  та  обставин  учн в.  Наприклад,  
в н  використовується,  щоб  навчити  учн в  м сцевим  ризикам    тому,  як  захистити  себе  в  Інтернет .

  З  деяких  предмет в  вчител   перев ряють  розум ння  учнями  р зною  м рою.  Коли  це  трапляється,  
помилков   уявлення  не  розглядаються  регулярно,    учн   не  розвивають  глибокого  розум ння  ключових  
понять.  Кер вники  повинн   забезпечувати  персонал  навчанням    кер вництвом,  щоб  зм цнити  їхн й  
досв д  у  виявленн   та  усуненн   неправильних  уявлень  ,  у  свою  чергу,  забезпечити,  щоб  учн   знали  
б льше  та  запам’ятовували  б льше  свого  навчання.

Кер вники  забезпечують  належну  п дготовку  персоналу  та  керуючих,  а  також  вони  регулярно  проходять  
курси  п двищення  квал ф кац ї.  Л дери  ретельно  ведуть  записи  та  оперативно  реагують  на  проблеми.

Департамент  осв ти  має  додатков   рекомендац ї  про  те,  як  поскаржитися  на  школу.

Ви  можете  використовувати  Ofsted  Parent  View  щоб  висловити  Ofsted  свою  думку  про  школу  вашої  дитини  
або  д знатися,  що  думають  нш   батьки  та  оп куни.  Ми  використовуємо  нформац ю  в д  Ofsted  Parent  View,  
коли  вир шуємо,  як   школи  нспектувати,  коли  їх  нспектувати  та  як  частину  нспекц ї.

Ви  можете  шукати  опубл ковану  нформац ю  про  продуктивн сть  про  школу.

У  зв т   «учн   з  неблагополучних  груп»  в дноситься  до  тих  учн в,  як   залучають  державне  
ф нансування:  учн ,  як   претендували  на  безкоштовне  шк льне  харчування  протягом  останн х  шести  
рок в,    учн ,  як   перебувають  п д  оп кою  або  залишили  оп ку  через  усиновлення  або  ншим  оф ц йним  шляхом.

  Незважаючи  на  те,  що  кер вники  провели  багато  ефективної  роботи  щодо  посилення  посл довност   
навчальних  програм,  деяк   предмети  знаходяться  на  ранн й  стад ї  впровадження  та  не  повн стю  
вбудован .  У  результат   нколи  навчання  не  допомагає  учням  над йно  спиратися  на  те,  що  вони  вже  
знають    вм ють.  Л дери  повинн   п дтримувати  вчител в  у  дотриманн   запланованого  навчального  плану.  
Це  включає  в  себе  розвиток  досв ду  в  допомоз   учням  поступово  розвивати  знання  шляхом  викладання  та  
повторного  перегляду  зм сту  предмет в  у  лог чн й  та  ч тк й  посл довност .

Що  потр бно  зробити  школ   для  покращення?

Як  я  можу  пов домити  свої  погляди?

(Інформац я  для  школи  та  в дпов дного  органу)

Подальша  нформац я
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Інформац я  про  цю  школу

Подробиц   школи

Інформац я  про  цю  перев рку

В ковий  д апазон  учн в

Ст лець  дов ри

Шк льна  категор я

Тип  школи

В дпов дн   повноваження

6  грудня  2017  року  зг дно  з  статтею  8  ст

Інспектори  провели  цю  поетапну  перев рку  в дпов дно  до  статт   5  Закону  про  осв ту  2005  року.

http://www.theforestacademy.co.uk

Номер  перев рки

зм шаний

В лл  Мак нтош

  Нин шн й  директор  зайняв  посаду  у  вересн   2020  року.

з  розладом  аутистичного  спектру.

М сцева  влада

11  до  16

  Л сова  академ я  менша  за  середню  середню  школу.  Школа  є  частиною  Beacon  Multi  Academy  Trust  
(BMAT).  BMAT  складається  з  трьох  шк л.

П д  кер вництвом  спонсора  Академ ї

Ел забет  С двелл

Ун кальний  контрольний  номер

Вторинний

Рада  п клувальник в

Закон  про  осв ту  2005  року

10255381

Дата  попереднього  огляду

К льк сть  учн в  на  обл ку  765

  У  школ   є  додатковий  ресурс,  який  обслуговує  учн в

Стать  учн в

Редбр дж

Веб-сайт

Директор

  Л дери  використовують  двох  зареєстрованих  альтернативних  

провайдер в.    Школа  в дпов дає  вимогам  законодавства  про  доступ  до  провайдер в,  яке  
вимагає  в д  шк л  надавати  учням  в д  7  до  13  рок в  нформац ю  та  залучення  до  
схвалених  квал ф кац й  техн чної  осв ти  та  учн вства.

137692
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в дв дали  уроки  та  перев рили  роботи  учн в.

Інспекц йна  група

коментар .

  Інспектори  сп лкувалися  з  кер вниками  щодо  навчальної  програми  з  нших  предмет в.  Вони  також

Офстедський  нспектор

Офстедський  нспектор

  Інспектори  провели  глибок   занурення  з  таких  предмет в:  англ йська  мова,  математика,  стор я,  

мистецтво  та  мови.  Для  кожного  глибокого  занурення  нспектори  обговорювали  навчальну  програму  з  
кер вниками  предмет в,  в дв дували  виб рку  урок в,  переглядали  зразки  роб т  учн в,  сп лкувалися  

з  учителями  та  учнями  з  в дв даних  урок в.

  Інспектори  розглянули  в дпов д   на  Ofsted  Parent  View,  включаючи  дов льний  текст

Офстедський  нспектор

  Інспектори  зустр лися  з  директором,  ншими  членами  команди  вищого  кер вництва,  координатором  з  

особливих  осв тн х  потреб  та  персоналом.  Інспектори  мали  бес ди  з  головою  п клувальник в,  

додатковим  керуючим,  членом  м сцевого  органу  управл ння  та  головним  виконавчим  директором  трасту.

  Інспектори  переглянули  записи  про  в дв дування  та  повед нку  учн в.  Вони  також  зустр лися  з  

л дерами,  щоб  обговорити  свою  програму  ширшого  розвитку  учн в.

  Інспектори  мали  бес ди  з  учнями,  персоналом,  директорами  та  л дерами,  щоб  оц нити  ефективн сть  
заход в  безпеки.  Інспектори  також  перев рили  документац ю  щодо  збереження  запис в,  включаючи  

перев рки  перед  прийомом  на  роботу  та  роботу  з  зовн шн ми  агентствами.

почалася  пандем я.  Інспектори  обговорили  вплив  пандем ї  з  кер вниками  та  врахували  це  в  своїй  
оц нц   школи.

Офстедський  нспектор

Умбар  Шар ф

  Це  була  перша  планова  перев рка  школи  п сля  COVID-19

  Інспектори  посп лкувалися  з  к лькома  сп вроб тниками  щодо  їхн х  погляд в  на  повед нку  учн в,  

їхнє  самопочуття  та  навантаження.  Інспектори  також  переглянули  в дпов д   на  онлайн-опитування  

сп вроб тник в  Ofsted.

  Інспектори  спостер гали  за  повед нкою  та  повед нкою  учн в  на  уроках,  п д  час  репетиторства,  на  

перервах,  при  зм н   урок в    протягом  усього  навчального  дня,  щоб  з брати  докази  щодо  повед нки  

та  ставлення  учн в.

Ян  Шад к

документац ю  та  д знайтеся,  як  навчання  учн в  за  допомогою  SEND  п дтримується  в  усьому  навчальному  
план .

Ф она  Джатта

Джеффр   Куай,  пров дний  нспектор

  Інспектори  зустр лися  з  координатором  з  особливих  осв тн х  потреб  для  перев рки
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Вас  ц кавить  наша  робота?  Ви  можете  п дписатися  на  нашу  щом сячну  розсилку,  щоб  отримати  
додаткову  нформац ю  та  оновлення:  http://eepurl.com/iTrDn.

Манчестер
M1  2WD

Ворота  П кад лл

Якщо  ви  бажаєте  отримати  коп ю  цього  документа  в  ншому  формат ,  наприклад  великим  шрифтом  або  шрифтом  

Брайля,  зателефонуйте  за  номером  0300  123  1231  або  над шл ть  електронний  лист  на  enquiries@ofsted.gov.uk.

Управл ння  стандарт в  осв ти,  послуг    навичок  у  справах  д тей  (Ofsted)  регулює  та  
перев ряє,  щоб  досягти  досконалост   в  догляд   за  д тьми  та  молоддю,  а  також  в  осв т   та  
навичках  для  учн в  р зного  в ку.  В н  регулює  та  нспектує  догляд  за  д тьми  та  соц альну  
оп ку  над  д тьми,  а  також  нспектує  Службу  консультац й    п дтримки  суд в  у  справах  
д тей    с м’ї  (Cafcass),  школи,  коледж ,  початкову  п дготовку  вчител в,  подальшу  осв ту  
та  навички,  навчання  дорослих    громади,  а  також  осв ту  та  навчання  у  в’язницях    нш   
безпечн   установи.  В н  оц нює  роботу  м ських  служб  у  справах  д тей,  нспектує  служби  
оп ки,  оп ки  та  захисту  д тей.

T:  0300  123  1231  

Текстовий  телефон:  0161  618  
8524  E:  enquiries@ofsted.gov.uk  
W:  www.gov.uk/ofsted

Ви  можете  повторно  використовувати  цю  нформац ю  (за  винятком  логотип в)  безкоштовно  в  будь-
якому  формат   чи  на  будь-якому  нос ї  зг дно  з  умовами  Open  Government  License.  Щоб  переглянути  
цю  л ценз ю,  в дв дайте  www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/,  напиш ть  до  
групи  нформац йної  пол тики,  Нац ональний  арх в,  К’ю,  Лондон  TW9  4DU,  або  електронною  
поштою:  psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

©  Crown  copyright  2023

Магазинна  вул

Ця  публ кац я  доступна  за  адресою  http://reports.ofsted.gov.uk/.
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