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1. Цел и обхват на проверката 
 

Министерството на образованието е въвело доброволна процедура за проверка на 
Британските училища в чужбина, при която училищата се проверяват по общ набор от 
стандарти, които Британските училища в чужбина могат да прилагат по свой избор. 

 
Проверката и настоящият доклад следват графика на Министерство на образованието 
(МО) за проверка на Британските училища в чужбина. 

 
Целта на проверката е да предостави на родителите, учителите, старшите мениджъри и 
ръководството на училището информация за цялостната резултатност на училището, 
стандартът на образованието, което то дава и съвместимостта му с независимите 
училища в Обединеното кралство. 

 
Предмет на проверката и доклада ще бъдат ключови сфери на качество на учебния 
план; качеството на преподаване и усвояване на знания; духовното, морално, социално 
и културно развитие на учениците; тяхното благосъстояние, здраве и безопасност; 
приемливостта на собственика и персонала; материалната база на училището и 
настаняването (включително пансиона); и училищните процедури за обработка на 
оплаквания. Важна част от Проверката е разглеждането на степента, в която 
британският характер на училището е виден от неговия дух, учебен план, преподаване, 
грижа за учениците и постижения на учениците. 

 
Настоящата Проверка е извършена от Penta International.  Penta International има 
одобрението на британското правителство за проверка на училища зад граница.   Като 
един от водещите проверяващи, Penta International докладва пред МО за степента, в 
която училищата покриват стандартите за британските училища в чужбина. 

 
По време на посещението за проверка инспекторите наблюдаваха изцяло или частично 
50 урока.    Направи се анализ на училищната документация и политики, както и 
преглед на информацията.    Прегледани бяха работните тетрадки на учениците, 
проведоха се разговори със старшите служители, ръководния персонал, с редица 
учители, родители и групи ученици. Наблюдавани бяха три учебни дни. 

 
Главен инспектор беше Джон Кранфийлд. Другите членове на екипа бяха Джералдин 
Кранфийлд и 
Уейн Хаусън. 

 
 
 
 

2. Съответствие с нормативните изисквания 
 

Британско училище в София (БУС) покрива Стандартите за акредитация на Британските 
училища в чужбина. 
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3. Цялостна резултатност на училището 
 

БУС е успешно училище.  Като цяло преподаването отговаря на британските стандарти.  
На учениците се осигурява пълна подкрепа чрез ефективни грижи за духовността им и 
въведените устойчиви политики и процедури за благосъстояние, здраве и безопасност.  
Старшият ръководен състав проявява разбиране за силните страни на училището и 
областите, в които е необходимо усъвършенстване. Учениците, родителите и 
персоналът ценят британския характер на учебния план. Почти всички учениците 
показват напредък, който отговаря на способностите им, а при някои от тях резултатите 
са и по-добри.  Учебният план е всеобхватен и балансиран; обогатен е с редица 
дейности извън учебния план. 
 

3.1 Къде училището се справя добре 
 

Силните страни са много, включително: 
 

 
• силна ангажираност на собственика, както в административно, така и във финансово 
отношение, за да се гарантира непрекъснато развитие и усъвършенстване на училището; 
 

 
• Директорът по учебната част, който има много голям принос за усъвършенстване на 
училището; 
 

 
• ежедневното управление на училището; всички разбират и спазват установения ред и 
процедури; 

 
• работата на училищния психолог; 
 

• богата гама извънучебни дейности, които обогатяват познанията и опита на учениците; 
 

• учениците, които се чувстват сигурни, щастливи и добре обгрижвани, в хармонична и 
поощряваща ги среда; 
 

• напредъкът, който учениците отбелязват от най-ранна детска възраст, преминавайки през 
отделните класове в училището; 
 

• ръководителят на отдел Човешки ресурси; 
 

• учениците имат самочувствие и изразяват собствено мнение, изграждат положителни 
взаимоотношения с връстниците си и възрастните в училището; 
• наличие на площи за игра на открито за децата от предучилищна възраст. 

 
3.2 Насоки за подобряване 

 
Макар и извън нормативните изисквания, училището би могло да вземе 
предвид следните насоки за развитие: 
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• Осигуряване на въвеждане и стриктно проследяване на цялостен процес на 
характеристика, оценяване и проследяване, който да дава на ученици, 
учители и родители информация с ясно посочени постижения, напредък и 
бъдещи цели. 

 

 
• Анализ, разширяване и засилване на старшия и среден ръководен състав в 

училището, с оглед на увеличаващия се брой ученици и подготовка за бъдещ 
растеж. 

 

 
• Осигуряване на контрол над учителите и делегиране на отговорност за високите 

стандарти на преподаване и усвояване на знания и повдигане на 
индивидуалното ниво на постижения на учениците. 
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4. Училищната среда 
 

БУС е създадено през 2009 г. по идея на собственика, чиято цел е да предложи 
образование от ‘британски тип’ за местните и чуждестранни ученици. Той предлага 
както административна, така и финансова стабилност. Споделяйки идеалите и 
непредубедеността на британската идентичност на училището в началните степени, 
неговата лична ангажираност е от решаващо значение, за да набере училището сили и 
да се гарантира неговото бъдеще в София. 

 
Училището отбелязва бърз растеж, особено през последната година. Понастоящем 
учениците му са повече от 200 от 25 различни държави; 45% са българчета.  Повече от 
90% от учениците изучават английски език като втори или трети език. Болшинството от 
учениците са от начален курс.  Учениците от средния курс получават първия си 
сертификат IGCSE (Международен общ сертификат за средно образование) в края на 9-
ти клас.  Училището планира да предложи нива AS и A, тъй като продължава да се 
разширява. 

 
През 2010 година училището получава акредитация като Основен изпитен център за 
Международните сертификати на Кеймбридж. През 2013 г. училището получава втора 
акредитация като център, предлагащ нива IGCSE и A. 

 
Училището вижда основните потенциални пречки в учебния 
процес: 

 

 
• наемане на персонал, получил образование в Обединеното кралство 

 

 
• българското Министерство на образованието не признава недържавни училища. 

 
 
 

4.1 Британският характер на училището 
 

Духът, характерът и видът на училището имат типично британски черти и 
проявяват характерните особености на неправителствения сектор в Обединеното 
Кралство.  Всички ученици носят училищна униформа. Организацията на 
училището е според използваните в английските училища структури. За 
британския дух в училището допринася управлението на работата в клас, 
онагледяването на работата и съответните празници през годината. Британско 
училище в София (БУС) работи по Основния международен учебен план от детска 
градина до 4-ти клас и основните програми на Кеймбридж по английски език, 
математика и естествени науки, за да се постигнат изходните резултати на 
английския национален учебен план. Британско училище в София използва 
редица от британските системи за оценяване, например тестовете SAT и IGCSE. 

 
Цялата комуникация между училището и семействата и учениците се води на 
английски език, с превод на български език, ако е необходимо. Някои от 
формулярите за съгласие, електронна поща и документация са също на български 
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език. Всички публикации, отчети, писма, както и Интернет страницата на 
училището са на английски език, като последната има превод на български език. 
Най-важните извънучебни форми, включително клубове и училищни екскурзии 
следват установената британска практика. 

 
Училището е в процес на въвеждане на системата на училищния парламент и 
разширяване на ‘председателите на класовете’ в официален ученически съвет.     
Допитването до родителите е показало, че те високо ценят предлагания британски 
образователен модел. Училището е активен член на Съвета на британските 
международни училища (COBIS) от 2010 година. 



стр. 7 

Доклад за проверка на 
Британско училище, София  
1-3 юни 2015 

 

 

 

 
 
 
 

5. Стандарт 1 
Качество на образованието, което училището 
предоставя 

 
Качеството на образованието, което Британско училище в София предоставя, 
напълно покрива изискванията на рамката Британски училища в чужбина (BSO). 

 
 

5.1 Учебен план 
 

Учебният план отговаря на стандарта за акредитация. 
            

Обучението за учениците от ранна възраст (3+ години) до 9-ти клас е 
целодневно, като се планира предлагане на всички класове от средния 
курс, тъй като училището расте и се развива. Училището има 
документирана политика за учебния план, с приложени към нея работни 
програми. Всички учители разработват индивидуални планове на уроците. 

 
Учебният план за ПЕРВ носи елементи на разпоредбите за ранна възраст от 
английския национален учебен план, допълнен с аспекти от 
международния учебен план за началния курс (МНК). С преминаването на 
учениците през ключовите степени, изискванията на учебния план се 
разширяват с подготовка по учебния план на Кеймбридж. Училището 
понастоящем подготвя по-големите ученици за много от Международните 
GCSE изпити на Кеймбридж. Основният език, на който се преподава, е 
английски. 

 
В етапа на ПЕРВ учениците имат много възможности да развият ранни 
четивни и гласови умения, научават се да познават числата и да говорят и 
слушат. МНК компонентът поощрява учениците да изучават света около 
себе си. Съществува добро изискване за игра на открито, макар че 
възможностите това да се прави постоянно са ограничени. Някои аспекти 
от предлагания в ПЕРВ учебен план не са така добре установени, както 
други; все пак е необходимо цялостно въвеждане на някои ключови 
аспекти от учебната част. 

 
В ключови степени 1 и 2, има уроци със специалист по ИКТ, ФК, 
съвременни чужди езици, музика, изкуство и модифициран дизайн и 
технология на базата на Lego. 

 
Учениците преминават в съкратена двегодишна ключова степен 3, като в 9-
клас започват с изпитите IGCSE. Поради малкия брой ученици, училището 
слива 8-ми и 7-ти клас. След завършване на учебния план за Cambridge 
Checkpoints, сега 8-ми клас работят с учениците от 9-ти клас. Освен 
английски език, математика и естествени науки, предметите, обхванати от  
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МНК се преподават като отделни предмети. ИКТ, дизайн, ХЗО, съвременни 
чужди езици, български език, ФК и музика се планират и преподават от 
учители със специалност по съответния предмет. 

 
Учениците, които имат затруднения при усвояване на материала, 
получават ефективна подкрепа чрез комбинация от индивидуални учебни 
планове, допълнителна помощ и достъп по училищния психолог. Родители 
участват активно в процеса. Широкообхватният и балансиран учебен план 
дава на учениците образование в широк спектър от учебни области, 
включително лингвистика, математика, естествени науки, технологии, 
хуманитарни и социални науки, физическа култура, естетика и творчество.  
Учениците имат възможност да развият уменията и качествата, които ще 
им помагат в бъдещия им живот като граждани на света. В настоящата 
учебна година училището се фокусира основно върху уменията да се 
мисли. 

 
 

През всички ключови степени учебният план се подобрява с планирано 
ХЗО или програма по гражданско образование и възможността за участие в 
широка гама дейности след училище, включително спорт, електронни 
технологии и естетика. 

 
Грижите и вниманието на учениците излизат извън рамките на училището. 
Те участват в набиране на средства за благотворителност чрез дейности 
като продаване на сладкиши на Хелоуин, коледен базар и кутии за 
дарения. Всяка година през юни се организира търг с авторски 
произведения на учениците, с цел събиране на допълнителни средства за 
благотворителност. Талантливи пианисти участват в открит рецитал. 
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5.2 Преподаване и оценяване 
 

Преподаването и оценяването покриват необходимия за 
акредитация стандарт. 

 
Голямата част от наблюдаваните уроци бяха на задоволително или по-добро 
ниво.  На най-важните етапи повечето от учениците придобиват нови знания, 
отбелязват напредък, схващат по-добре и развиват уменията си, в зависимост 
от индивидуалните си заложби. В най-добрите уроци учителите поощряват 
учениците да полагат интелектуални, физически и творчески усилия, да покажат 
интерес към работата си и да мислят и учат самостоятелно. Като цяло 
управлението на работата в клас е ефективно и позволява почти всички ученици 
да имат добро поведение и да покажат готовност и да изпитват удоволствие от 
усвояването на знания. Въпреки че в училището има установени процедури за 
оценяване, не толкова добре установено е използването на данните от 
оценяването, за да се получи информация за планирането на уроците и да се 
удостовери надеждно добавената стойност за отделния ученик и за групите.       
Откриването на незадоволителните постижения и въвеждането на стратегии за 
въздействие като цяло са ефективни. 

 
В най-добрите уроци на учениците се поставят задачи, които изискват 
въображение и са добре съобразени с учебните им потребности, позволяват им 
да учат самостоятелно и да напредват. В един от уроците разказаха приказка с 
помощта на кукли. След това учениците участваха в множество дейности, които 
развиват творческото мислене, уменията за говорене и слушане.  В 
незадоволителните уроци учителят говори прекалено много и учениците губят 
интерес. Задачи като например оцветяване на ксерокопирани листи не 
позволяват децата да напредват в обучението си. Примерите за извършената 
работа показват, че като цяло, напредъкът съответства на възможностите.  
Официалният тест в края на ПЕРВ доказва постиженията, но при липсата на база 
данни от входно ниво е трудно да се измери напредъка в ключовата степен. 

 
В ключови степени 1 и 2 качеството на преподаване също варира. В най-
добрите часове задачите са добре съобразени с учебните цели и учениците 
имат много време за прилагане на нови умения. В урока за вместимост в 
ключов етап 1 след ясно обяснение от учителя учениците имаха възможност да 
работят по групи, изучавайки вместимостта на различни съдове. Очевидно това 
доказва, че учителят използва ИКТ, за да обогати знанията, които учениците 
получават. В час по естествени науки в ключов етап 2 се провокира мисленето, 
учениците използваха ipad, за да направят проучване и да изготвят доклад за 
приноса, който избран от тях учен има за научното познание. В много от 
часовете се използват интерактивни бели дъски и някои учители насърчават 
учениците да изпращат домашните си работи по електронна поща. 

 
В най-добрите часове в ключова степен 2 се демонстрира ефективно 
използване на стратегиите ‘оценяване за усвояване на знания’. В часа по  
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английски език в 6-ти клас учителят използва ефективно широко обсъждане по 
три повода, за да оцени усвояването на знания и напредъка на учениците по 
целите на урока. В същия час учениците се оценяваха едни други и анализираха 
собствените си отговори на поставена задача. В не толкова резултатните часове 
учителят говори прекалено много, задачите не са ясно разграничени, не са ясни 
знанията, които трябва да се усвоят за урока и се разчита прекалено много на 
упражненията в учебника или на отделен лист. 

 
В най-добрите часове в ключова степен 3 на учениците се дава възможност да 
работят заедно и да участват в своето и на съучениците си оценяване. В някои 
часове, въпреки че учениците работят по задачата и имат добро поведение, 
урокът върви с бавно темпо и учениците усвояват само част от поставените за 
часа цели. Някои учители насърчават креативното и критично мислене и 
осигуряват множество различни дейности, които стимулират учениците и будят 
техния интерес. Това се видя в час по английски език, където учителят използва 
набор от различни видове обувки, за да стимулира говоренето и слушането. В 
някои комбинирани часове на 8-ми и 9-ти клас планирайки урока, учителят не 
успява да осигури напредъка и на двете групи ученици спрямо предвидените 
изходни резултати. В малко от часовете се демонстрира ефективна планирана 
диференциация. В съвместен час по математика за 8 и 9 клас учителят беше 
планирал съвместна работа за двете групи и осигури ефективното ѝ използване, 
заедно с взаимно оценяване, така че да предизвика учениците да мислят и да 
гарантира напредъка на всички ученици по предварително поставените учебни 
цели. 

 

 
В ключовите степени значителна част от работата в учебниците остава неоценена. 
Все още е необходимо по всички предмети да се въведе оценяване на техниките 
на учене, например взаимно оценяване и самооценяване, използване на 
пленарни обсъждания и задаване на въпроси по поставена тема. Няма достатъчно 
доказателства за ефективно поставяне на цели за постигане на по-добри 
индивидуални резултати. 

 
Повечето учители демонстрират добро разбиране на наклонностите, културните 
особености и нуждите на своите възпитаници като изучаващи английски като 
допълнителен език. Въпреки че потребностите на повечето ученици са 
удовлетворени, недостатъчно добро е планирането за задоволяване нуждите на 
най-талантливите. В часовете, в които ефективно се използват помощник-учители 
в учебния процес, учениците отбелязват голям напредък. Не навсякъде в 
училището се използват в еднаква степен помощник-учители, които да 
допринасят за преподаването на знания на учениците. 

 
БУС взима под внимание видовете учебни планове и външно оценяване, 
използвани масово в училищата в Обединеното Кралство. Това позволява 
учениците да влизат или да влизат повторно в образователната система на 
Обединеното кралство без да бъдат неконкурентноспособни. 
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5.3 Стандарти, покривани от учениците 
 

Повечето от учениците при постъпването в училище използват английски като 
допълнителен език. През целия подготвителен етап в ранна възраст учениците 
постигат голям напредък в ограмотяването и знанията си по математика, така че в 
края на ПЕРВ повечето от учениците са придобили основни умения за четене, 
писане и смятане, които позволяват безпроблемното им преминаване в ключова 
степен 1. 

 
Учениците продължават да имат напредък през ключова степен 1, така че в края 
на 2-ри клас стандартите в четене, смятане, правопис, пунктуация и граматика, 
говорене и слушане са минимум на ниво, съответстващо на възрастта. 
Провежданите от училището оценявания по системата SAT показват, че в края на 
ключовата степен на очакваното ниво или над него работят 80% от учениците по 
четене на английски език и 75% по математика. Недостатъчно добре развити са 
системите за проследяване на напредъка в ПЕРВ. На начален етап на развитие е 
официалното проследяване в ключова степен 1. 

 
В края на ключова степен 2 повечето от учениците работят според средните за 
Обединеното кралство национални очаквания или над тях, като 36% ги 
надвишават по четене и писане, а 25% - по математика. По английски език 
стандартите са по-високи, отколкото по математика. Училището е започнало 
систематично да проследява напредъка на отделните ученици, като използва 
тестовете за диагностика Cambridge Checkpoint, за да осигури международен 
поглед към стандартите. 

 
В края на двегодишния курс на Ключова Степен 3 (на 8-мата година) откритите 
уроци, SAT оценяванията и прегледът на тетрадките показват, че при започване на 
IGCSE курса в 9-ти клас повечето от учениците работят на очакваните за 
Обединеното кралство нива. Малкият брой обаче прави статистическите изводи 
ненадеждни. Очаква се първата група възпитаници от училището, които ще вземат 
IGCSE през 2016 година, да получат оценки A* - C по английски език, математика и 
ICT. 

 
Училището успешно помага на всички ученици да развиват личните си умения и 
качества. Почти всички ученици са внимателни и се държат добре. Те получават 
личните и социалните умения, необходими за успешното преминаване на 
следващия етап от техния живот. 
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6. Стандарт 2 
Духовно, морално, социално и културно развитие на 
учениците 

 
Качеството на духовното, морално, социално и културно осъзнаване на учениците 
покрива стандарта за акредитация. 

 
Всички ученици са изложени на различни аспекти на духовността в преподавания учебен 
план в различните класове в училището. Планирана е програма по PSHE и гражданство, 
която дава допълнителни възможности за отразяване и споделяне на чудесата. 

 
От ученици се очаква да слушат с внимание възрастните и съучениците си.  Повечето от 
тях са учтиви, весели и добре възпитани. Много от учителите дават на учениците си 
възможност да работят по двойки или в малки групи, така че да развиват своите 
социални умения и да извличат полза от съвместната работа. Екскурзиите, посещенията 
и акциите за благотворително набиране на средства дават възможност за съвместна 
социална работа. 

 
Учениците бързо се научават да различават добро от лошо чрез ефективното прилагане 
на „Златните правила” на училището, които дават ясна и подробна информация за това 
какво се очаква от тях в час и в училище. Повечето от учениците дават адекватен отговор 
и уважават чуждото мнение и разбират последиците от действията си. Повечето ученици 
са способни да носят отговорност за действията си и да извличат поука от грешките си. 

 
Училището развива толерантност, демокрация, уважение към свободата на словото и 
останалите човешки права. С напредъка на учениците предвижданите по учебен план 
занятия осигуряват разширяване и задълбочаване на разбирането им за отговорностите 
на гражданите не само в България, а също и в Обединеното кралство и по света. Твърдо 
залегнал в учебния план е духът на интернационализъм. Докато траеше посещението за 
акредитация в училището се проведе Международният ден на детето.   Липсата на 
редовно провеждани сбирки е една пропусната възможност за подобряване на учебния 
план и за честване работата на училището. 
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7. Стандарт 3 
Благосъстояние, здраве и безопасност на учениците 

 

 

 
 

Грижите, които се полагат за благосъстоянието, здравето и безопасността на учениците 
покриват стандарта за акредитация. 

 
Училището има политика за здраве и безопасност, която очертава системи и процедури, 
както и роли и отговорности. Училището е въвело ефективна политика срещу 
агресивното поведение. 

 
Учениците в училището са добре обгрижени. В училището има атмосфера на щастие и 
хармония. Учениците умеят да изразят своето мнение, уверени и учтиви са един към 
друг. Проявите на агресия са рядкост. Отношенията между персонала и децата са 
положителни. 

 
Територията на училището се охранява. Посетителите влизат в училището през 
охраняван портал, от всички посетители се изисква да носят документ за самоличност.  В 
рамките на ограниченията, които поставя пространството, територията на училището е в 
по-голямата си част добре поддържана, с дребни подробности, на които трябва да се 
обърне внимание. Във всички зони в училището се поддържа чистота през целия ден. По 
всички аспекти на здравна безопасност училището отговаря на действащите в България 
изисквания. 

 
В училището има медицинска сестра, която работи на пълен работен ден. Водят се 
подробни медицински досиета и се полагат подходящите грижи за учениците, които 
претърпят злополука или не се чувстват добре. По медицински въпроси сестрата 
поддържа тясна връзка със семействата.  Лекарствата се съхраняват на безопасно място. 

 
Училището поощрява учениците да водят здравословен начин на живот. Освен учебния 
план по НО има още и редица спортни извънучебни занимания. Учениците се учат на 
това, колко важно е здравословното хранене и това се вижда и от храната, която се 
приготвя за децата на място в двете кухни в училището. 

 
В училището работи психолог на пълен работен ден, както и отделен учител по хигиена и 
здравно образование /ХЗО/. Учебният план по ХЗО и ролята на психолога помагат на 
децата да се научат да се справят с редица неща, включително да развият 
самоувереност, да се научат да бъдат добри приятели, да сърфират безопасно в 
Интернет, да правят правилен избор, дават им се и съобразени с възрастта знания за 
секса и взаимоотношенията между половете. 

 
През междучасията и във времето за обяд, както и в началото и в края на учебния ден 
учениците винаги са под надзор. Докато траеше посещението за акредитация, беше 
проведена учебна тревога и всички ученици бяха евакуирани от училището за приемливо 
време. Училището откри необходимост да се подобрят някои аспекти от процеса на 
евакуация, за да се гарантира безопасната евакуация на всички членове на училищната 
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7. Стандарт 3 
Благосъстояние, здраве и безопасност на учениците 

 

 

общност. 
 

Водят се дневни регистри за присъствието. Като цяло, присъствието е около 90%. 
Училището счита за необходимо да продължи да работи с родителите, за да се осигури 
подобряване на присъствието и при отсъствие на детето родителите се уведомяват за 
това още същия ден. Безопасността при транспортиране е важен приоритет. Автобусите 
се поддържат добре и върху учениците се упражнява добър контрол. Автобусните 
регистри се поддържат добре, задължително е поставянето на предпазните колани. 
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Собственикът демонстрира висока приемливост. Той отговаря на всички изисквания, 
включително правото да работи в страната домакин; годност за работа с деца и 
съответните сертификати.  Собственикът осигурява изпълнението на изискванията за 
безопасност, грижа и ръководство за всички ученици в училището. Той отговаря също и 
за проверката на препоръките на персонала. 

 
Преди да се потвърдят назначенията на персонала се правят съответните проверки, 
включително полицейски проверки в страната на произход, за да се потвърди 
идентичността, медицинската годност, правото на работа в България и предишният 
трудов опит. От всички служители, които работят с децата в ранна възраст, се изисква 
да преминат пълен медицински преглед. Освен това за целия персонал е задължително 
явяването на тест APTIS за доказване владеенето на английски език. 

 
Води се списък на целия персонал, който работи понастоящем в училището. Той се 
актуализира редовно, като се отбелязва започването и прекратяването на работа в 
училището.  Училището не наема учители по заместване. 

 
Числеността на персонала е повече от достатъчна за успешното изпълнение на учебния 
план. Целият преподавателски състав притежава съответната квалификация; част от 
персонала имат допълнителна академична или преподавателска квалификация, което 
спомага за по-доброто развитие на училището. 
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Настаняването, числеността на персонала и ресурсите отговарят на изискванията 
за акредитация. 

 
Училището заема малка територия с четири отделни сгради. Сигурността на училището 
е добра. През деня се използва един основен портал, който се заключва и обслужва от 
охраната, която проверява самоличността на всички посетители. Училището се опитва по 
възможно най-рационален начин да използва ефективно ограниченото пространство, чрез 
създаване на специални кабинети по изкуство, технологии, библиотека, научна 
лаборатория, физкултурен салон и кабинет по информационни и компютърни 
технологии.  Налице са съответните помещения за училищната администрация, 
трапезария и подходяща лечебница. Малкото открити площи се използват много добре, 
включително две малки игрища и отлична детска площадка за игра на малките деца. 

 
Класните стаи са малки, което ограничава бъдещите възможности за растеж и се 
отразява на изпълнението на учебния план. Във всички класни стаи има интерактивни 
бели дъски. Мебелите и оборудването са подходящи за предназначението и са със 
специално високо качество в ПЕРВ.  Добрата изолация и акустика позволяват ефективно 
преподаване и комуникация. Налице са действащи осветление, отопление и 
вентилация. Подовите покрития в цялата база са добре поддържани и като цяло в 
добро състояние. Сервизните помещения са много на брой, с добра хигиена и лесен 
достъп. Водоснабдителната и канализационната система отговарят на местните 
изисквания и редовно се проверяват. Провеждат се евакуационни тревоги и се следи за 
тяхната ефективност. Обектът се охранява добре. На основния пропусквателен портал 
има достатъчно жива охрана, а училището е оградено с плътна оградна стена. 
Охранителите наблюдават главния вход, осигуряват проверка на всички посетители и 
издават пропуски. На територията на училището е чисто, чистота се поддържа през 
целия ден, за да се покрият високите стандарти. През целия ден има присъствие на 
персонал по почистване и поддръжка. Извършват се редовни проверки, за да се 
гарантира безопасността на оборудването и средата. 

 
Като цяло ресурсите са подходящи за учебния план. Ако се инвестира в подобряване на 
помощните материали по математика, като например 3D форми, часовници и сметала и 
специално оборудване за ПЕРВ, като пясък, вода и зони за ролеви игри, това би 
помогнало за допълнително подобряване на снабдяването и би дало повече 
възможности за самостоятелно учене. Направените неотдавна инвестиции в 
информационно-компютърна техника е увеличило използването на технологиите в 
помощ на преподаването и ученето. Всички класни стаи са оборудвани с интерактивни 
бели дъски. Съществува банка от i-pod-устройства, които се предоставят за ползване в 
класната стая. Библиотеката се намира в малко помещение с достатъчно пространство 
за съхранение, но не и за сядане/преглеждане. Независимо от това учениците са 
активно насърчавани да четат и да взимат книги за вкъщи. Електронният архив дава 
справка за индивидуалното ползване на библиотеката. 
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10. Стандарт 6 
Предоставяне на информация за родители, 
възпитатели и други 

Доклад за проверка на 
Британско училище, София  
1-3 юни 2015 

 

 

 
 
Предоставянето на информация за родители, възпитатели и други покрива стандарта, 
изискван за акредитация. 

 
Данните за контакт с училището и собственика са лесно достъпни. Мисията, визията и 
духът на Британско училище в София са представени в съответните документи и 
публикации.  Това е водеща сила за усъвършенстване на училището. 

 
На бъдещите родители се разяснява каква е политиката на училището и какви са 
правилата за прием, дисциплина и изключване. На родителите се разяснява какво се 
очаква от тях и тяхната ангажираност е един от критериите за прием. В родителския 
портал, който е част от уеб сайта на училището, може да се намерят основните 
политики на училището и предлаганият учебен план. На входа са показани снимки 
паспортен формат, квалификацията и кратък биографичен филм за всеки от членовете 
на персонала. При поискване се предоставя процедурата за оплаквания. 

 
Родители получават подробна информация за напредъка на своите деца.  Те получават 
два пълни доклада, които включват всички предмети, както и две кратки отчетни карти 
в края на първия и на третия срок, в които се съдържат само основните предмети. През 
годината се провеждат две родителски срещи. Училището е в процес на промяна на 
отчетната си номенклатура, така че тя да съответства на тази в Обединеното кралство:  
да се работи за постигане на и над средното национално ниво в Обединеното кралство. 

Ежемесечно се провеждат срещи с избран родитело-учителски организационен 
комитет (РУОК). Родителите имат възможност да правят предложения за подобряване.  
Неотдавна са въведени родители, ръководители на класовете, които се явяват връзката 
между родители и учители в организирането на събития и събирането на средства. 

 
Докладите от официалните проверки или акредитации се публикуват на уеб сайта на 
училището. 
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11. Стандарт 7 
Училищни процедури за обработка на оплаквания 

10. Стандарт 7 
Предоставяне на информация за родители, 
възпитатели и други 

Доклад за проверка на 
Британско училище, София  
1-3 юни 2015 

 
 

 

 
 
Сериозните оплаквания са голяма рядкост. Въпреки това училището прилага ясна 
политика и процедури, отразяващи добрите практики от Обединеното кралство. 
Родителите са информирани за процеса. Официалната процедура за оплаквания е 
прозрачна, открита и ефективна, като се вземат предвид националното 
законодателство и нормативна база. Процедурите за обработка на оплаквания 
отразяват структурата на управление на училището. Първа инстанция е класният 
ръководител или преподавател по специален предмет.  Ако случаят не бъде разрешен, 
той се отнася до ръководната структура. Предвижда се независима комисия по жалбите 
да придружава подателя на оплакването. Ясна и подробна информация за процеса по 
отношение на отделните оплаквания се съдържа в архивите с документи и се спазва 
строга поверителност. 

 
 
 

12. Стандарт 8 
Изискване за качество за интернат 

 
Не се отнася. 
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13. Стандарт 9 
Ръководство и управление на училището 

13. Стандарт 9 
Предоставяне на информация за родители, 
възпитатели и други 

Доклад за проверка на 
Британско училище, София  
1-3 юни 2015 

 
 

 

 
 
Ръководството и управлението на училището покриват стандарта за 
акредитация. 

 
Училището работи добре на ежедневна база.  Директорката има подкрепата на старшия 
ръководен състав.  Всички те заедно имат ясна визия за развитието на училището. Както 
показва последната им самооценка, която отчита гледната точка на всички големи 
акционери, висшият ръководен състав разбира добре силните и слабите страни на 
училището. За висшето ръководство професионалното развитие на персонала е основен 
приоритет. Понастоящем приоритетите са използването на технологии в класната стая и 
приложението на умението за мислене. Бързо увеличаващият се брой ученици дава все 
повече възможности за учителите да поемат отговорностите на лидери. Училището е 
осъзнало необходимостта да се гарантира, че новоназначените старши ръководители и 
управленски кадри от средно ниво имат уменията да се освобождават ефективно от 
отговорностите си. 

 
В резултат от наблюдението преподаването се подобрява, но е необходимо да се 
прояви по-голяма строгост и постоянство. Учебният план на училището дава 
възможност на учениците да учат и да напредват. Училището разбира необходимостта 
от по-строг подход към наблюдението, проследяването и оценяването. Като цяло, 
качеството на планиране на часовете е добро. Поведението в клас и в училище е добро. 
И макар че всички учители преминават през официално наблюдение на часовете им, 
липсата на поставени цели, които да постигат учениците, е пропусната възможност за 
непрекъснато повишаване на стандартите. 

 
Училището показва активен стремеж към наемане на качествен персонал и гарантиране 
на процедури по осигуряване на безопасността. Училището все по-успешно развива 
стратегии за ангажиране на родители и възпитатели. 
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1. Purpose and scope of the inspection 
 

The Department for Education has put in place a voluntary scheme for the inspection of British 

schools overseas, whereby schools are inspected against a common set of standards that British 

schools overseas can choose to adopt. 

 

The inspection and this report follow the Department for Education (DFE) schedule for the 

inspection of British Schools overseas. 

 

The purpose of the inspection is to provide information to parents, teachers, senior managers 

and the school’s management on the overall effectiveness of the school, the standard of 

education it provides and its compatibility with independent schools in the United Kingdom. 

 

The inspection and report will cover the key areas of quality of the curriculum; quality of teaching 

and learning; the spiritual, moral, social and cultural development of pupils; their welfare, health 

and safety; the suitability of the proprietor and staff; the school’s premises and accommodation 

(including boarding); and the school's complaints procedures.  An essential part of the inspection 

is considering the extent to which the British character of the school is evident in its ethos, 

curriculum, teaching, care for pupils and pupils’ achievements. 

 

This inspection was completed by Penta International.  Penta International is approved by the 

British Government for the purpose of inspecting schools overseas.  As one of the leading 

inspection providers, Penta International reports to the DFE on the extent to which schools meet 

the standards for British Schools Overseas. 

 

During the inspection visit, 50 full or part lessons were observed by inspectors.  School 

documentation and policies were analysed and data reviewed.  Pupils’ workbooks were 

scrutinised, and discussions were held with the senior staff, the management team, a range of 

teachers, parents and groups of pupils.  Three school days were monitored. 

 

The lead inspector was John Cranfield.  The other team members were Geraldine Cranfield and 

Wayne Howson. 
 

 

 

2. Compliance with regulatory requirements  
 

British School Sofia (BSS) meets all the standards for British Schools Overseas accreditation. 

 

 

 

  



                                                                          Inspection report 

British School, Sofia 

1
st
 – 3

rd
 June 2015 

 

 

page 3 

3. Overall effectiveness of the school 
 

BSS is an improving school.  Overall teaching is satisfactory.  Pupils are well supported through 

effective pastoral care and the implementation of sound welfare, health and safety policies and 

procedures.  The senior leadership team has an understanding of the strengths of the school and 

areas requiring improvement.  Pupils, parents and staff value the British nature of the curriculum.  

Nearly all pupils make progress at least in line with their ability, some better.  The curriculum is 

broad and balanced; enriched by a range of extra-curricular activities. 

 

3.1 What the school does well 
 

There are many strengths, including:  

 

• a strong commitment, both governance and financial, by the proprietor to ensure 

the school continues to develop and improve; 

 

• the Director of Studies who makes a highly significant contribution to school 

improvement; 

 

• school management on a day-to-day basis; routines and procedures are 

understood and followed by all; 

 

• the work of the school counsellor; 

 

• the wide range of extra-curricular activities which enrich pupils’ learning 

experiences; 

 

• the pupils who are safe, happy and well cared for, in a harmonious and nurturing 

environment; 

 

• the progress made by pupils from Early Years as they move through the school; 

 

• the head of the HR department; 

 

• articulate and self-confident pupils, who develop positive relationships with their 

peers and adults in the school; 

 

• provision of outdoor play areas in EYFS. 

        

3.2     Points for improvement 
 

While not required by regulations, the school might wish to consider the following 

points for development: 
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• Ensure the implementation and rigorous monitoring of a comprehensive 

marking, assessment and tracking process which provides pupils, teachers and 

parents with information that clearly indicates attainment, progress and future 

targets. 

 

• Review, expand and strengthen the senior and middle leadership across the 

school to reflect increasing pupil numbers and prepare for future growth. 

 

• Ensure that all teachers are monitored and held accountable for high 

standards of teaching and learning, and raising individual pupil’s level of 

attainment. 
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4. The context of the school 
 

BSS was established in 2009 as the vision of the proprietor seeking to offer a ‘British type’ 

education to local and expat pupils.  She offers both governance and financial stability.  Sharing 

the ideals and open-mindedness of the school’s British identity in its early stages, her personal 

commitment is seen as significant in strengthening and securing the school’s future life in Sofia.   

 

The school has experienced rapid growth, particularly over the last year.  There are now over 200 

students from 25 different countries; 45% are Bulgarian.  Over 90% of students are studying 

English as a second or third language.  The majority of pupils are in the primary sector.  Secondary 

school pupils are just completing their first year IGCSE at the end of year 9.  The school has plans 

to offer AS and A levels as it continues to expand.   

 

The school was approved in 2010 as a Primary Centre by Cambridge International Examinations.  

In 2013 the school was approved as a Secondary Centre with facilities to offer IGCSE and A levels.   

 

The school has identified the following as potential barriers to learning: 

 

• recruiting UK trained staff 

 

• the Bulgarian Ministry of education not recognising non-governmental schools. 

 

 

4.1 British nature of the school 
 

The ethos, nature and appearance of the school are recognisably British, and mirror what 

would be found in the independent sector in the UK.  All students wear school uniform.  

The school is organized according to the structures used in English schools.  Classroom 

management, displays of work and appropriate celebrations throughout the year, 

contribute to a British feel of the school.  British School Sofia (BSS) delivers the 

International Primary Curriculum from Nursery to Grade 4 and Cambridge Primary 

Programmes in English, mathematics and science to meet the outcomes of the English 

National Curriculum.  British School Sofia uses a range of UK assessments, for example SATs 

and IGCSEs.   

 

All communications from the school to families and pupils are provided in English, with a 

Bulgarian translation where appropriate.  Some consent forms, emails and documentation 

are also in Bulgarian.  All school publications, reports, letters and the web site are in 

English, the latter with a Bulgarian translation.  The importance of extra-curricular provision 

including clubs and school trips are in line with British practice. 

 

The school is in the process of implementing a house system and extending ‘class 

presidents’ into a formal pupil council.  Interviews with parents, suggested they 

appreciated the British style of education on offer.  The school has been an active member 

of COBIS since 2010.   
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5. Standard 1 

      The quality of education provided by the school 
 

The quality of education provided at the British School Sofia is satisfactory.  It meets fully the 

requirements of the BSO Framework. 

 

 

5.1 Curriculum 
 

The curriculum meets the standard for accreditation. 

 

There is full time supervised teaching for pupils from Nursery age (3+) to Grade 9, with 

plans to offer the full secondary phase as the school grows and develops.  The school has a 

written curriculum policy accompanied by schemes of work.  All teachers produce 

individual lesson plans.   

 

The EYFS curriculum utilises elements of Early Years provision from the English National 

Curriculum, supplemented by aspects of the International Primary Curriculum (IPC).  As 

pupils move through the key stages, curriculum provision is extended through the delivery 

of the Cambridge Curriculum.  The school is presently preparing older pupils for a range of 

Cambridge International GCSE exams.  The principal language of instruction is English.   

 

Throughout the EYFS, pupils have many opportunities to develop early reading and phonic 

skills, an understanding of numbers, and speaking and listening.  The IPC component 

encourages pupils to explore the world around them.  There is good provision for outdoor 

play although opportunities for continuous provision are limited.  Some aspects of the 

curriculum offered in EYFS are not as current as others; some key aspects of learning have 

yet to be fully implemented. 

 

In Key Stages 1 and 2, there are specialist lessons for ICT, PE, modern foreign languages, 

music, art and modified design and technology based on Lego. 

 

Pupils follow a shortened two year Key Stage 3, beginning IGCSEs at the start of Grade 9.  

As a consequence of low numbers, the school combined Grade 8 with Grade 7 pupils.  

Having completed Cambridge Curriculum Checkpoints, Grade 8 are now working with 

Grade 9 pupils.  In addition to English, mathematics and science, subjects covered in IPC are 

taught as individual subjects.  ICT, design technology, PSHE, modern foreign languages, 

Bulgarian, PE and music are planned and taught by specialist teachers.   

 

Pupils with learning difficulties are effectively supported through a combination of 

individual education plans, extra support and access to a school counsellor.  Parents are 

fully involved in the process.  The broad and balanced curriculum gives pupils experience in 

a wide range of areas of learning, including linguistic, mathematical, scientific, 

technological, human and social, physical, and aesthetic and creative education.  It enables 

pupils to develop the skills and attributes to support their future lives as global citizens.  

Thinking skills have been a major school focus during the present academic year. 
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Across all key stages the curriculum is enhanced by a planned PSHE or citizenship 

programme and the opportunity to participate in a wide range of after school activities, 

including sporting, digital and aesthetic. 

 

Pupils care and concern extends beyond the school.  They are involved in fund raising for 

charities through activities such as a Halloween bake sale, Christmas Bazaar and shoebox 

collection.  Every June, pupils’ art work is auctioned to raise further funds for charity.  

Talented pianists take part in a public recital. 
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5.2 Teaching and assessment 
 

Teaching and assessment meet the standard required for accreditation. 

 

The vast majority of lessons observed were satisfactory or better.  Across the key stages, 

most pupils are acquiring new knowledge, making progress, increasing their understanding 

and developing their skills, according to their ability.  In the best lessons, teachers 

encourage pupils to apply intellectual, physical and creative effort, to show interest in their 

work, and to think and learn for themselves.  Classroom management is generally effective, 

enabling nearly all pupils to behave well and show a readiness for, and enjoyment in 

learning.  Whilst the school has assessment procedures in place, the use of assessment 

data to inform lesson planning and reliably evidence value added for an individual and 

groups is less well established.  The identification of underachievement and 

implementation of intervention strategies is generally effective. 

 

In the best lessons, pupils are set imaginative tasks, well matched to their learning needs, 

enabling them to learn independently and to make good progress.  In one lesson puppets 

were used to tell a story. The pupils then took part in a range of activities to develop their 

creative thinking, speaking and listening skills.  In the unsatisfactory lessons, there is too 

much teacher talk and pupils lose interest.  Tasks such as colouring in a photocopied sheet 

do not allow the children to make progress in their learning.  Samples of work indicate that 

overall, progress is broadly in line with ability.  A formal test at the end of the EYFS gives 

evidence of attainment but in the absence of reliable entry baseline data, it is difficult to 

measure progress across the key stage. 

 

Throughout Key Stages 1 and 2 the quality of teaching is also variable.  In the best lessons, 

the tasks are well matched to the learning objectives and pupils have plenty of time to 

apply new skills.  In a Key Stage 1 lesson on capacity, after a clear explanation from the 

teacher, pupils were able to work collaboratively, investigating the capacity of various 

containers.  Evidence of teachers using ICT to enhance the pupils’ learning experience is 

evident.  In a thought-provoking Key Stage 2 science lesson, pupils used ipads to research 

and report on the contribution of their chosen scientist to scientific knowledge.  Interactive 

whiteboards are used in many lessons and some teachers encourage pupils to email their 

homework.   

 

The best lessons throughout Key Stages 2 demonstrated effective use of ‘assessment for 

learning’ strategies.  In a Grade 6 English lesson, the teacher employed effective plenaries 

on three occasions in order to assess the pupils’ learning and progress against the lesson 

objectives.  In the same lesson, pupils provided peer feedback and analysed their own 

responses to a task.  In less effective lessons, there is too much teacher talk, tasks are not 

clearly differentiated, learning objectives for the lesson are unclear and there is an over-

reliance on completing exercises in a text book or on a worksheet.   

 

In the best lessons across Key Stage 3, pupils are provided with opportunities to work 

collaboratively and participate in self and peer assessment.  In some lessons, although 

pupils are on task and well behaved, the pace of the lesson is slow and pupils’ learning 
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against lesson objectives is limited.  Some teachers encourage creative and critical thinking 

and provide a range of different activities which stimulate and excite the pupils.  This was 

evident in an English lesson where the teacher used a variety of shoes to stimulate a 

speaking and listening activity.  In some Grade 8 and 9 combined lessons, teachers’ 

planning fails to ensure that both groups of pupils make progress against intended learning 

outcomes.  Effective planned differentiation is evident in a few lessons.  In a combined 

Grade 8 and 9 mathematics lesson, the teacher planned for both year groups and ensured 

that collaborative work, together with peer assessment, was used effectively to challenge 

the pupils’ thinking and ensure all pupils made progress against the intended learning 

objectives. 

 

Across the key stages, a significant amount of work in pupils’ books remains unmarked.  

Assessment for learning techniques, for example peer and self-assessment, use of plenaries 

and targeted high order questioning, have yet to be fully embedded across all subjects.  

There is limited evidence of effective target setting to raise individual pupil attainment.   

 

Most teachers show a good understanding of the aptitudes, cultural background and EAL 

needs of their pupils.  Whilst the needs of most pupils are met, planning to specifically 

meet the needs of the most able is under-developed.  In lessons where teaching assistants 

are effectively used to support learning, pupils make good progress.  The contribution to 

pupils’ learning by teaching assistants is inconsistent across the school.   

 

BSS takes into account the types of curriculum and external examinations commonly used 

in schools in the UK.  This enables students to enter, or re-enter the UK educational system 

without disadvantage. 
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5.3 Standards achieved by students 
 

Most pupils start school using English as an additional language.  Throughout the Early 

Years Foundation Stage pupils make sound progress in literacy and mathematical 

understanding so that by the end of the EYFS, most pupils have acquired basic reading, 

writing and number skills to enable them to make a smooth transition into Key Stage 1. 

 

Pupils continue to make progress throughout Key Stage 1 such that by the end of Grade 2, 

standards in reading, number, spelling, punctuation and grammar, speaking and listening 

are at least at an age appropriate level.  SAT assessments conducted by the school, indicate 

that at the end of the key stage, 80% of pupils are working at or above the expected level in 

English reading and 75% in mathematics.  Systems for tracking progress across EYFS are 

underdeveloped.  Formal tracking in Key Stage 1 is at an early stage of development. 

 

By the end of Key Stage 2, most pupils are working at or above UK national average 

expectations, with 36% above in reading and writing and 25% in mathematics.  Standards 

are higher in English than mathematics.  The school has begun to systematically track 

individual pupil progress, using Cambridge Checkpoint Tests to provide an international 

perspective on standards.   

 

At the end of the two year Key Stage 3 course (in Year 8), lesson observations, SAT 

assessments and book scrutiny indicate that most pupils are working towards UK expected 

levels by the time they start IGCSE courses in Grade 9.  Small numbers however make 

statistical inference unreliable.  The school’s first cohort of pupils to take IGCSE in 2016, are 

predicted to achieve A* - C grades in English, mathematics and ICT. 

 

The school is successful in helping all pupils to develop their personal skills and qualities.  

Nearly all pupils are thoughtful and well behaved.  They are acquiring the personal and 

social skills needed to move successfully to the next stage of their lives.   
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6.  Standard 2    

     Spiritual, moral, social and cultural development of  students 
 

The quality of the pupils’ spiritual, moral, social and cultural awareness meets the standard for 

accreditation.   

 

All pupils are exposed to aspects of spirituality through the taught curriculum as they move 

through the school.  A planned PSHE and citizenship programme provide additional opportunities 

for reflection and sharing moments of wonder.   

 

Pupils are expected to listen attentively to the adults and each other.  They are mostly polite, 

cheerful and well mannered.  Many teachers plan opportunities for their pupils to work in pairs 

and or in small groups in order to develop their social skills and gain from collaborative ways of 

working.  Trips, visits and charity fundraising provide opportunities for social interaction.   

 

Pupils quickly learn to distinguish right from wrong through the effective application of the school’s 

‘Golden Rules’ which clearly details staff expectations in lessons and around the school.  Most 

pupils respond appropriately and respectfully to the views of others and understand the 

consequences of their actions.  Most pupils are able to take responsibility for their actions and 

learn from their mistakes.   

 

Tolerance, democracy, respect for freedom of expression and other human rights are developed 

throughout the school.  As pupils progress, planned curriculum experiences ensure they broaden 

and deepen their understanding of the responsibilities of citizenship not only in Bulgaria, but the 

UK and internationally.  A spirit of internationalism is firmly embedded in the curriculum.  During 

the accreditation visit the school held an International Children’s Day.  The absence of regular 

planned assemblies is a missed opportunity to enhance curriculum provision and celebrate the 

work of the school. 
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7.  Standard 3 

     The welfare, health and safety of the students 
 

The care given to the welfare, health and safety of the pupils meets the standard for accreditation. 

 

The school has a health and safety policy which outlines systems and procedures as well as roles 

and responsibilities.  The school has implemented an effective anti-bullying policy.   

 

Pupils at the school are well cared for.  The school is a happy and harmonious environment.  Pupils 

are articulate, confident and kind to each other.  Incidents of bullying are rare.  Relationships 

between staff and children are positive.   

 

The site is secure.  Visitors enter the school through a security gate and all visitors are required to 

wear appropriate ID.  Within the limitations of space, the school site is mostly well maintained with 

a small number of minor issues that need addressing.  All areas of the school are kept clean during 

the school day.  The school meets Bulgarian regulations in all aspects of health and safety. 

 

The school employs a full time nurse.  Detailed medical records are kept and appropriate care 

given to pupils who have accidents or are unwell.  The nurse liaises closely with families about 

medical issues.  Medicines are stored securely.   

 

The school encourages pupils to develop healthy lifestyles.  In addition to the PE curriculum there 

is an extensive range of sporting extra-curricular activities.  Pupils are taught about the importance 

of a healthy diet and this is reflected in the food prepared for the children in the two on-site school 

kitchens.   

 

The school employs a full time counsellor as well as a separate teacher for PSHE.  The PSHE 

curriculum and the role of the counsellor support children in learning to deal with a range of issues 

including developing self-confidence, being a good friend, staying safe on-line, making the right 

choices and age appropriate sex and relationships education. 

 

Pupils are well supervised during break and lunch times and the start and end of the school day.  

During the accreditation visit a drill was observed and all pupils evacuated the school in a 

reasonable timeframe.  The school identified the need to refine some aspects of the evacuation 

process to ensure the safe evacuation of all members of the school community. 

 

Daily attendance registers are taken.  Overall, attendance is about 90%.  The school has identified 

the need to continue working with parents to ensure improving attendance and inform them on 

the day if their child is absent.  Transport safety is given a high priority.  Buses are well maintained 

and pupils well supervised.  Bus registers are well maintained and wearing of seat-belts 

compulsory. 
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8. Standard 4 

       The suitability of the proprietor and staff 
 

The suitability of the proprietor is highly appropriate.  All local requirements are met, including 

the right to work in the host country; suitability to work with children and appropriate certificates 

of suitability.  The proprietor ensures the school fulfils the safety, care and guidance 

requirements for all pupils.  In addition she takes responsibility for the checking of staff 

credentials.   

 

Prior to the confirmation of staff appointments, appropriate checks, including police checks in the 

country of origin, are carried out to confirm their identity, medical fitness, right to work in  

Bulgaria  and their previous employment activity.  All staff involved with Early Years students are 

required to undertake a full medical examination.  In addition, all members of staff are required 

to sit an APTIS test to demonstrate their English proficiency. 

 

There is a list of all staff who currently work in the school.  This is regularly updated and shows 

when they started and stopped working in the school.  The school does not employ supply 

teachers. 

 

Staffing levels are more than adequate for the successful delivery of the curriculum.  All teaching 

staff have qualifications appropriate to their role; some staff have further academic or teaching 

qualifications that enhance school development.   
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9. Standard 5 

      The premises and accommodation 
 

The accommodation, staffing levels and resources meet the requirements for accreditation.   

 

The school is situated on a small site with four separate buildings.  Security of the school is good.  

During the day one main gate is used, locked and staffed by security personnel who verify the 

identity of all visitors.  Although far from ideal the school makes effective use of limited space for 

example in the creation of specialist rooms for art, technology, a library, science lab, gym and ICT 

suite.  There are adequate rooms for school administration, dining and a suitable school clinic.  

The small outdoor area is very well used including two small pitches and excellent outdoor play 

equipment for younger children.   

 

Classrooms are small which limits future potential for growth and has implications for the 

delivery of the curriculum.  There are interactive whiteboards in all classrooms.  The furniture and 

fittings are fit for purpose and are of a particularly high quality in EYFS.  Sound insulation and 

acoustics allow effective teaching and communication.  Lighting, heating and ventilation are 

effective.  Flooring throughout the site is well maintained and is generally in good condition.  

Washroom facilities are plentiful, hygienic and easily accessible.  Water and drainage systems 

meet local requirements and are tested regularly.  Emergency evacuations are carried out and 

monitored for effectiveness.  Site security is good.  The main access point is well manned and the 

school is surrounded by secure boundary walls.  Security staff monitor the main entrance, ensure 

all visitors are checked and security badges issued.  The school site is clean and well maintained 

throughout the day to maintain these high standards.  Cleaning and maintenance staff are 

present throughout the day.  Regular checks are carried out to ensure that equipment and the 

environment are safe.   

 

Overall, resources are adequate for the curriculum.  Investment to enhance support for 

mathematics such as 3D shapes, clocks and counting equipment, and small world equipment in 

EYFS, such as sand, water and role play areas, would help improve provision further and provide 

more opportunities for independent learning.  Recent investment in ICT has increased the use of 

technology to support teaching and learning.  All classrooms are equipped with interactive white 

boards.  A bank of i-pods is available for classroom use.  The library is housed in a small room with 

sufficient space for storage but not for sitting/browsing.  Nevertheless pupils are actively 

encouraged to read and take books home.  The electronic recording system provides a log of 

individual library use.   
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10. Standard 6 

       The provision of information for parents, carers and others 
 

The provision of information for parents, carers and others meets the standard required for 

accreditation. 

 

Contact details of the school and the proprietor are readily available.  British School Sofia’s 

mission, vision and ethos are featured in relevant documents and publications.  It is a driving 

force for school improvement.   

 

Prospective parents are given the school’s policy on and arrangements for admissions, discipline 

and exclusions.  Clear expectations are given to parents and commitment to them is one criterion 

for admission.  Key school policies and the curriculum on offer are available on a parent portal, 

part of the school’s web site.  Passport size photographs, qualifications and a short biopic of each 

member of staff are displayed in the entrance area.  The complaints procedure is available on 

request. 

 

 Parents are kept well informed of their children’s progress.  They receive two full reports, 

including all subjects, and two short report cards at the end of the first and third term, which 

contain the main subjects only.  There are two parents’ meetings a year.  The school is in the 

process of changing its reporting nomenclature to match that of the UK: working towards, 

working at and working above UK national averages. 

 

There are monthly meetings with an elected Parent-Teacher-Organisation-Committee (PTOC).  

Parents have the opportunity to put forward suggestions for improvement.  Lead class parents 

have recently been introduced to work as a link between parents and teachers in organising 

events and fund-raising. 

 

Reports accompanying formal inspections or accreditations are posted on the school’s web site.   
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11. Standard 7 

      The school’s procedure for handling complaints 
 

Serious complaints are very rare.  The school nevertheless has a clear policy and procedures in 

place which reflect good practice from the UK.  Parents are informed of the process.  The formal 

complaints procedure is transparent, open and effective, taking into account local laws and 

regulations.  The procedures for handling complaints mirror the management structure of the 

school.  The class or subject teacher is the first port of call.  Should an issue not be resolved, 

progression through the management structure follows.  Provision is made for an independent 

appeals panel and for the complainant to be accompanied.  Written records clearly detail the 

process regarding individual complaints and a high level of confidentiality is observed.   

 

 

12. Standard 8  

       The quality of provision for boarding 
 

Not applicable. 
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13. Standard 9 

       Leadership and management of the school 
 

Leadership and management of the school meet the standard for accreditation. 

 

The school runs well on a day-to-day basis.  The principal is well supported by her senior 

leadership team.  Collectively they have a clear vision for the development of the school.  

Through its recent self-evaluation, which takes into account the views of all major stakeholders, 

the senior leadership team have a good understanding of the school’s strengths and weaknesses.   

The senior leadership team gives a high priority to staff professional development.  The use of 

technology in the classroom and the application of thinking skills are the present priorities.  The 

rapid growth in student numbers is providing increasing opportunities for teachers to undertake 

leadership responsibilities.  The school has recognised the need to ensure that newly appointed 

senior leaders and middle managers have the skill set to effectively discharge their 

responsibilities.   

 

Teaching is improving as a result of monitoring but this needs to be more rigorous and sustained.  

The school’s curriculum provides opportunities for pupils to learn and make progress.  The school 

has identified the need for a more rigorous approach to monitoring, tracking and assessment.  

Overall, the quality of lesson planning is good.  Behaviour in class and around the school is good.  

Whilst all teachers undergo formal lesson observations, the absence of pupil attainment targets is 

a missed opportunity to continue to raise standards. 

 

The school actively seeks to recruit quality staff and ensures safeguarding procedures are in 

place.  The school is increasingly successful in developing strategies for engaging with parents and 

carers. 
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