
Годишњи Извештај о раду Тима за самовредновање за школску 2018/19 
годину 

У току првог полугодишта школске 2018/19. године , Тим за самовредновање 
наше установе је имао редовне састанке на којима је подробно анализирао 
предстојећи рад на пољу вредновања и самовредновања рада установе.. Чињеница 
да је Министарство просвете у августу медецу 2018. године донело нови 
Правилник о стандардима квалитета рада установе, на првом састанку главна тема 
је била добро проучити Правилник и у складу са претходним циклусем 
самовредновања рада установе , донети одлуку и смернице за даљи рад. 

 
Након дубинске анализе Правилника донели смо одлуку да се школске 

2018/19. године  у процесу новог четворогодишњег циклуса самовредновања и 
вредновања рада установе обради прва област квалитета рада установе а то је 
област: Васпитно-образовни рад. 

 
Тим је у периоду од септембра месеца до новембра, сачинио неопходне 

упитнике у складу са Правилником и одредио динамику дистрибуције по вртићима 
као и план обраде резултата истих. 

 
Динамика дистрибуције упитника из подобласти Физичка средина 

подстиче учење и развој деце је била у децембру месецу. Истог месеца смо и 
обрадили резултате. Добијене резултате смо пажљиво проанализирали и дошли смо 
до закључка да постоји простор за квалитетни напредак. 

 
У току јануара и фебруара месеца смо сачинили упитнике из подобласти 

Социјална средина подстиче учење и развој деце и Планирање и 
програмирање васпитно-образовног рада је у функцији подршке дечјем учењу 
и развоју, исте смо дистрибуирали етапно по вртићима. Након прикупљања 
упитника и обраде резултата, крајем фебруара месеца, смо сачинили и Акциони 
план у циљу побољшања услова за што бољу и ефикаснију реализацију васпитно-
образовног процеса. 

 
Са Акционим планом смо упознали све запослене у установи, као и са 

планом провере, односно евалуације истог на терену. 
 
У току другог полугодишта Тим  се редовно састајао да би што ефикасније 

пратио стање на терену и правовремено доносио одлуке о реализацији Акционог 
плана. Тим је перменетно боравио на терену и по потреби давао смернице и 
додатна објашњења за побољшање свих параметара  комплетних услова у оквиру 
овог стандарда квалитета. 

 
 


