Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“Сента
ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЂЕНИМ АНКЕТНИМ ЛИСТИЋИМА ИЗ
САМОВРЕДНОВАЊА У УСТАНОВИ

УВОД
Дана 24. априла 2018. године на седници Васпитно-образовног већа који је одржан у
објекту „Маслачак“ сапочетком у 16.00 часова спроведено је анкетирање стручног кадра
на тему самовредновања сопственог рада и рада Установе. На седници је присуствовало
57 запослених, а четворо запослених оправдано нису били присутни. Након кратког увода
у сврху, значај и процес самовредновања, стручни кадар је учествовао у попуњавању
анонимног упитника од седам питања. Упитници су подељени на мађарском и српском
језику, и то укупно 57. Након попуњавања враћено је 57 упитника, што значи да су сви
присутни учествовали у реализацији првог корака самовредновања Установе и
индивидуалног самовредновања.
Упитник је састављен на основу стручне литературе и уз помоћ „Водича за
самовредновање у предшколским установама“, а саставили су га чланови тима тимским
радом.
Сви попуњени упитници су обрађени, а након обрађених питања добили смо следеће
резултате:
На питање број 1. Шта најбоље радите Ви у свом раду? већина одговора је била:
- Екологија
- Неговање народне традиције
- Музичко васпитање
- Драматизација и обрада приче
- Добро организовање слободне игре код деце
- Логичке активности
- Изградња социо-емоционалних односа код деце
- Корелација васпитних метода
- Нега и васпитање деце јасленог узраста
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- Обрада рецитација и песмица
- Поштовање и комуникација са децом
- Активности из области упознавања околине
- Методе учења кроз игру
- Мотивација деце
- Детаљна припрема за рад
- Рукотворине
- Иновативност у раду
- Креативност у раду
- Развој говора
- Пријатна атмосфера због које деца радо долазе у вртић
- Стварање повољних услаова за неометену слободну игру
- Стрпљивост
- Анимирање деце
На друго питање Шта најбоље ради Ваша Установа? велики број испитаника је
одговорило:
- Спортски дан
- Луткарски фестивал
- Јавни наступи
Остали испитаници навели су још:
-Драматизација
-Ликовно васпитање
-Неговање народне традиције
-Еколошке активности
-Прихваћеност све деце у Установу без обзира на различитости
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-Сарадња на релацији дете – родитељ – васпитач
-Стручни тимови
-Акитвност Установе из више области васпитања и образовања
-Сарадња са другим установама
-Улепшавање средине вртића
-Организација
-Организација дечијих програма
-Образован стручни кадар
-Еколошка изложба
-Добра стручна усавршавања и предавачи
-Отвореност ка развоју и напредовању
3. Одаберите нешто што радите добро – Испитаници су дали следећи одабир:
-Развој на свим пољима
-Музичко васпитање
-Физичке активности
-Спремност
-Комуникација са децом
-Драмска педагогија
-Прилагодљивост у раду
-Подстицање самопоштовања код деце
-Максимализам
-Сарадња
-Васпитни рад концентрисан на децу
-Организација и сарадња у интерсу деце
-Праћење програма
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-Планирање и реализација активности
-Ликовно васпитање
-Стрпљивост
-Разумевање према деци
-Хармонична и топла атмосфера у васпитној групи
-Доследност и корелација
-Креативност у раду са децом
-Учење кроз игру
-Уграђивање наученог у игру
-Формирање колектива
-Хармонија са децом
4. На предлог Одаберите нешто што би сте могли да промените у свом раду
исипитаници су дали следеће одговоре:
- Усавршавање на пољу музичког васпитања
- Више активности у природи
- Комуникација међу колегама
- Бољи услови рада за бољи квалитет рада
- Техничка опремљеност
- Више стручног усавршавања
- Боља сарадња са родитељима
- Позитивнији став и приступ према раду
- Обука за ИТ технологију
- Учење и употреба нематерњег језика
- Више слободне игре
5. На предлог Одаберите нешто што би сте могли да промените у радуУстанове велика
већина исипитаника је навело следеће одговоре:
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- Мање јавних наступа и приредби
- Боља међусобна сарадња међу запосленима
- Уаважити потребе и интересе деце
- Остали испитаници су дали још и следеће одговоре:
- Већа употреба ИТ технологије у раду
- Више стручних усавршавања
- Више дечјих представа на српском и мађарском језику за све узрасте
- Равноправан приступ према свим запосленима
- Подизање моралних вредности у колективу
- Помоћ стручњака – логопед
- Више пажње обратити на унутрашње процесе
- Међусобна сарадња
- Боље информисаност
- Бољи услови рада
- Чешћа смена главних васпитача
- Виши ниво рада
- Поштовати рад, мишљење и став васпитача
- Праћење, организација и вредновање рада запослених
- Више похвале и лепих речи упућених запосленима
6. На сугестију Одаберите нешто што морате да промените у свом раду испитаници су
дали следеће одговоре:
- Више усавршавања из разних облсти – рачунари, ментална хигијена
- Више индивидуалних активности
- Веће самопоуздање
- Ефикаснија педагошка подршка
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- Више игре и научити децу да се играју
- Уравнотежена атмосфера на послу
- Богаћење васпитне групе реквизитима
- Услови рада
- Боља и стручнија употреба техничких средстава
- Организованост
- Иноватиност на пољу ликовних активности
- Мотивација
7. На последње питање Која област је потребна за самовредновање Установе? велика
већина испитаника је одговорила:
- Међусобно поштовање
- Односи међу људима
- Међусобна комуникација
- Боља комункација и поштовање
- Однос према запосленима
- Међуљудски односи
- Мање јавних наступа
Остали испитаници су јошнавели следеће одговоре:
-Адаптација и прилагођавање простора узрасту и потребама деце
-Редовно одржавање ентеријера и екстеријера
-Стручност и професионализам
-Ротација запослених да се поједнинци не би понашали неадекватно
-Све области
-Инструменти и семинари из музичког васпитања
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ЗАКЉУЧАК
На основу обрађених података добијених упитницима чланови стручног тима су стекли
увид о мишљењу и ставовима стручног кадра запослених у Дечјем вртићу „СнежанаHófehérke“ Сента.
Стручни тим предлаже да се на основу анализе овог упитника изабере област која ће бити
област за израду плана за подизање квалитета рада Установе.
У читавом процесу обраде података везаних за упитник, његову обраду и израде извештаја
сви чланови тима су учествовали равноправно.

Итвештај су саставили чланови тима за самовредновање у Установи:
Бранкица Ћирић - Координатор
Зорана Српак
Рејана Балог
Азра Бирџо
Андреа Поша
Јутка Балиж.

