ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ У УСТАНОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. години

У Дечјем вртићу „Снежана-Hófehérke“ Сента 12.новембра 2017. године спроведено је
спољашње вредновање квалитета рада Установе, у саставу просветних саветника – Тима
спољашњих евалуатора Школске управе у Сомбору. Приликом стручно-педагошког
надзора уочена је мањкавост у самовредновању квалитета рада Установе. Да би се
уклонио недостатак у овој области рада Установе, директор Установе формирао је
стручни тим за самовредновање у Установи чији су чланови васпитачи Бранкица Ћирић,
Зорана Српак, Рејана Балог, Азра Бирџо, Андреа Поша и стручни сарадник педагог Јутка
Балиж. Координатор стручног тима је васпитач Бранкица Ћирић.
Активности стручног тима на задацима самовредновања:
Јануар 2018. године
Као први корак најважније је да се васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и педагошки
асистенти буду упознати са сврхом, циљем, процесом и корацима самовредновања. У том
циљу 25. и 31. јануара 2018. године у Објекту „Дуга“ одржани су састанци стручних
актива васпитача и медицинских сестара-васпитача по узрасним групама и на тим
састанцима стручни сарадник педагог Јутка Балиж приказала је стручну литертуру
„Водич за самовредновање у предшколским установама“.
У наредном периоду од фебруара до краја јуна месеца 2018. године на својим састанцима
чланови стручног тима у склопу својих задатака и обавеза, обавили су следеће активности
у циљу самовредновања квалитета рада Установе:
Фебруар 2018. године
Чланови тима се договарају о начину израде акционог плана за наступајући период.
Предлог тима је примарно анкетирање стручног кадра Установе из облсати
самовредновања Установе. Циљ примарног анкетирања је да се утврди које су предности
и најјаче стране сопственог рада и рада Установе, као и да се утврде области у којима

постоје највише недостатака. Предлог је прихваћен од стране свих чланова тима, и
израђени су упитници за анкетирање стручног кадра из области самовредновања у
Установи – на мађарском и српском језику. Питања упитника су формулисана уз помоћ
приручника „Водич за самовредновање у предшколским установама“.
Април 2018. године
Чланови тима су се припремали за седницу Васпитно – образовног већа на ком ће се
анкетирати стручни кадар Установе (васпитачи, медицинска сестра-васпитач, педагошки
асистенти, стручни сарадник, директор и помоћник директора) о вредновању сопственог
рада и рада Установе, и припремили су анкетне листове.
24. априла 2018. године у објекту „Маслачак“ одржана је седница Васпитно – образовног
већа и након уводних образложења појма „самовредновање“ и зашто је оно важно за
Установу, обављено је анкетирање стручног кадра из области самовредновања у
Установи.
На наредним састаницма чланови стручног тима су анализирали попуњене упитнике и
одређивали су приступ обради података добијених упитницима.
Мај 2018. године
Чланови тима су израдили извештај о обради података добијених анонимним упитником
из области самовредновања у установи.
На основу обрађених података добијених упитницима чланови стручног тима су стекли
увид у мишљење и ставове стручног кадра запослених у Дечјем вртићу „СнежанаHófehérke“ Сента о предностима и најјачој страни сопственог рада и рада Установе, и о
областима у којима постоје највише недостатака у сопственом раду и раду Установе.
Стручни тим предлаже да се на основу анализе овог упитника изабере област која ће бити
област за израду плана за подизање квалитета рада Установе. Координатор тима је предао
извештај директору Установе.
У читавом процесу обраде података везаних за упитник, његову обраду и израде извештаја
сви чланови тима су учествовали равноправно.
Јун 2018. године
Стручни тим је израдио план рада стручног тима за самовредновање у Установи за
школску 2018/2019. годину уз примену приручника „Водич за самовредновање у
предшколским установама“.

