مدرسة راشد للبنين
تفتيش المدارس البريطانية الخارجية لشهر فبراير  :2017تقرير ملخص
الغرض ونطاق التفتيش
الغرض من عملية التفتيش هو توفير المعلومات لآلباء والمعلمين وكبار المديرين وإدارة
المدرسة بشأن الفعالية الكلية للمدرسة.
االمتثال للمتطلبات التنظيمية
مدرسة راشد للبنين تفي بجميع المعايير المطلوبة للمدارس البريطانية في الخارج.
الفعالية الكلية للمدرسة
التعليم العام مقبول ،مع عدد كبير من الدروس الجيدة.
ويتم دعم الطالب بشكل جيد من خالل الرعاية التربوية الفعالة وتنفيذ سياسات الرعاية
االجتماعية الجيدة ،والصحة والسالمة.
يفهم فريق اإلدارة العليا نقاط القوة في المدرسة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين .يقدر الطالب
واآلباء والموظفون الطبيعة البريطانية للمنهاج الدراسي.
جميع الطلبة تقريبا يحققون تقدما :إال أن المدرسة تدرك أن مستويات التحصيل يمكن أن ترتفع
أكثر.
ما تفعله المدرسة جيدا
هناك العديد من نقاط القوة ،والتي تشمل:
 الجودة العالية لتنفيذ الرعاية والصحة والسالمة.
 التطور الروحي واألخالقي واالجتماعي والثقافي للطالب يمثل نقطة قوة.
 يوفر المبنى بيئة تعليمية متميزة.
 اآلباء يدعمون تماما القيم التي تغرسها المدرسة في أبنائهم.
 يقدر أولياء األمور التواصل الفعال الذي توفره المدرسة.

 سلوك الطالب ممتاز سواء داخل أو خارج الفصول الدراسية.
 المدرسة تدار بشكل جيد والعالقات تمثل نقطة قوة.
 تمتد رعاية واهتمام المدرسين إلى خارج غرفة الصف لضمان أن يكون كل طالب
محط قيمة حقيقية.
 الموارد التعليمية وفيرة وتعزز فرص التعلم لدى الطلبة.
نقاط تحتاج للتطوير
رغم أن النقاط التالية ال تقتضيها اللوائح ،فقد ترغب المدرسة في النظر فيها لمزيد من التطوير:
 تطوير الحوكمة إلى مزيد من العمل الفعال باالشتراك مع مدير المدرسة ،واالتفاق على
خطة التنمية المدرسية ،ورصد التقدم وتقييم النتائج ،وبالتالي توفير دعم أقوى وجعل
كبار اإلداريين يحاسبون لمزيد من الفطنة.
 مواصلة تطوير التدريس واالستخدام الدقيق من أجل مزيد من التركيز على رفع
مستوى التحصيل لجميع الطالب.
 تنفيذ إجراءات اإلدارة المهنية بصورة أقوى والتأكد من تحديد أهداف للمدرسين أكثر
وضوحا وأكثر تحديا.
 ضمان مواءمة تطوير المدرسة مع االحتياجات الدراسية للمتعلمين في القرن الحادي
والعشرين واألجندة الوطنية للبلد.
نقاط رئيسية أخرى من التقرير
جودة التعليم المقدم تلبي تماما متطلبات المدارس البريطانية في الخارج .المناهج والتدريس
والتقييم مقبولة.
الجوانب التالية من المدرسة جيدة كلها وتعتبر نقاط القوة للمدرسة:
*

التنمية الروحية واألخالقية واالجتماعية والثقافية للطالب

*

نوعية الرعاية والدعم المقدم

*

المباني المدرسية والمرافق

*

توفير المعلومات لآلباء وأولياء األمور وغيرهم

مدير المدرسة يحرص على اإلدارة الفعالة والهادفة للمدرسة .وقد عمل كبار اإلداريين معا
لإلشراف على إنشاء مدرسة تقدر التنمية الشخصية لكل طالب :ومع المدير ،فإنهم يحرصون
على أن يشعر الطالب باألمان والرعاية الجيدة .اآلباء يشعرون أن القيم التي غرست في أبنائهم
من خالل عمل المدرسة ممتازة.

مالحظة :يمكن االطالع على التقرير الكامل من خالل صفحة المدرسة على االنترنت:
www.rsbdubai.sch.ae

