ЗАПИСНИК
са XIII седнице Извршног одбора Заједнице средњих машинских школа
Републике Србије одржане 2.12.2011.године у Врњачкој Бањи, хотел ,,Бреза“
Састанак је почео у 1200 . Седници нису присуствовали:
1.
2.
3.
4.
5.

Атила Сивери
мрМилорад Илић
Драган Туцаковић
Адем Бихорац
Мирослав Аритоновић

- Техничка школа, Ада
- Машинска школа, Панчево
- Техничка школа Ужице
- Техничка школа, Нови Пазар
- ТШ ,,М.Петровић Алас“ К. Митровица

Присуством дванаест чланова ИО обезбеђен је кворум и седница је почела утврђивањем
дневног реда.
Дневни ред је једногласно усвојен без дискусије.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Предлог школа домаћина обласних и републичког такмичења
3. Припрема седнице Скупштине Заједнице
4. Разно
1.тачка
Секретар Заједнице у кратком излагању подсетио је чланове ИО на садржај записника са
претходног састанка ИО одржаног у Новом Пазару, 28.10.2011.године.Није било дискусије и
записник са претходне седнице ИО усвојен је једногласно.
2.тачка
Председнику Комисије за такмичење, М.Ђурићу пријављене су следеће школе домаћини
такмичења:
Трећи степен
Прва област: Средња машинска школа, Нови Сад
Друга област: Саобраћајно-техничка школа, Земун
Трећа област: Техничка школа, Костолац (алтернатива Техничка школа Смедерево)
Пета област: ТШ ,,Раде Металац“ Лесковац
Четврти степен
Прва област: Техничка школа Ада (алтернатива ПТСЦ ,,Беседеш Јожеф“ – Кањижа)
Друга област: Техничка школа ,,Змај“ Земун
Четврта област:Техничка школа, Пожега
Пета област: СШ ,,Сезаи Сурои“ – Бујанов
Техничка школа у Пожеги ће бити домаћин републичког такмичења за МТКК
Школе домаћини за остале Области и за републичко такмичење биће накнадно одређене и
предлози усвојени на следећој седници ИО Заједнице

После краће дискусије и више предлога за котизацију, ИО је једногласно усвојио износ
котизације по учеснику за:
-

Обласна такмичења:

2000 динара за трећи степен
1500 динара за четврти степен

-

Републичко такмичење: 1500 динара за трећи степен
1000 динара за четврти степен

3.тачка
По овој тачки дневног реда учествовало је више чланова ИО.Разговарало се о дневном реду
седнице, темама о којима ће се расправљати и самом току седнице, обзиром да су гости из
Министарсва и Завода потврдили долазак и учешће у раду Скупштине.
Највише се расправљало о образовним профилима, иновирању наставних планова и програма и
огледима.Главна дилема је била иновирање или оглед и како пронаћи најкраћи пут да се то
изведе.После дуге и исцрпне дискусије договорено је следеће:
усвојен је дневни ред и ток седнице Скупштине Заједнице
председник Комисије за наставне планове и програме, З.Андријанић ће на радној
групи изнети инцијативу машинских школа из Београда а везано за измене
наставних планова и програма и увођење нових образовних профила :
- Техничар моторних возила (Техничар за дијагностику на моторним возилима)
- Техничар климатизације и грејања
- Техничар за процену штете на моторном возилу (споран, није подржао
машински факултет)
- Постојао је још један предлог од раније: Аутомеханичар са новим иновираним
програмом
- Питати педставнике Министарства и Завода да ли је могуће сада иновирати
поједине образовне профиле и који је рок за доставу?
На основу добијених информација ИО ће одлучити шта предузети у наредном периоду везано
за измене наставних планова и програма и увођење нових образовних профила или огледа.
-

4. тачка
По овој тачки дневног реда није било дискусије и седница је завршена у 1330

Врњачка Бања, 2.12.2011.

Секретар Заједнице
Милоје Ђурић

