ЗАПИСНИК

са 3. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 5.2.2014.г. у Техничкој школи у Ужицу.
Састанак је почео у 1200. Након утврђивања кворума, директор школе домаћина, Драган
Туцаковић је поздравио присутне чланове, упознао са радом школе и пожелео успешан
рад.
Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај комисија за такмичења и за нове образовне профиле
3. План уписа за 2014/2015.г.
4. Обавештење о активностима Заједнице на пројектима ГИЗ-а, Програмирању робота и
NeReLa
5. Предлог Надзорног одбора о начину финансирања из средстава Заједнице
и процентима расподеле средстава
6. Предлог акционог плана рада ЗМШ за наредни период
7. Припрема 8. Скупштине
8. Став ЗМШ о образовном профилу оператер машинске обраде - оглед
9. Разно
Закључци:
1. Грго Стантић, координатор Регионалног одбора Север је имао примедбу на 4. тачку
дневног ред у записнику са претходног састанка УО и НО и додао следеће:
Треба извршити корекцију наставног плана и програма за образовне профиле:
машински техничар моторних возила и аутомеханичар. Код првог треба пребацити
обуку из 4. у 3. разред, обезбедити довољан бр.часова за познавање саобраћајних
прописа (30 часова) и додати прву помоћ- Сл.гласник-Просветни гласник 2013. бр.9
страна 338-342. Код аутомеханичара треба такође обезбедити довољан фонд часова за
познавање саобраћајних прописа (30 часова) и додати прву помоћ (оставити ово као
могућност ако школа има обезбеђене услове за обуку вожње)- Сл.гласник-Просветни
гласник бр.9 страна 134-136. Комисија за нове образовне профиле ће се бавити и овим
питањима, али је у претходном периоду заиста акценат био на новим образовним
профилима у машинству и који би се стари профили угасили.
Овом допуном 4.тачке записник са претходног састанка је усвојен једногласно.
2.

Весна Ристић је обавестила присутне да је 24.1.2014. у Коцељеви одржан састанак
комисије за такмичења. Поред ње је том састанку из комисије за такмичења

присуствовао и Драган Мијаиловић – регион Београд, док Младен Рогић из региона
Север и Данијела Јанковић из региона Запад нису присуствовали. Она је прочитала
записник са тог састанка у ком је истакла да ће се такмичење спроводити по већ
постојећем правилнику и направљена је нова комисија за такмичења по регионима.
Горан Цвијовић је потсетио да је договор УО био да се направи нови правилник за
такмичења, о коме је требало да се изјасни УО. Договор је да Горан Цвијовић направи
и пошаље предлог новог правилника за такмичења у четворогодишњим обр.
профилима, а Славољуб Станојевић за трогодишње образовне профиле и пошаљу их
секретару до 14.2.2014. Секретар ће их проследити свим члановима УО и НО и на
следећем састанку ће се они добро размотрити и дати Скупштини на усвајање крајем
фебруара. Заједничко мишљење је да треба што више укључити факултете око
такмичења, јер је то обострани интерес. Миодраг Аритоновић из Косовске Митровице
је рекао да је њима на Косову проблем сарадња са факултетима везано за такмичења,
па је договор да они не морају да сарађују, уколико им је то проблем. У Техничкој
школи Нови Београд ће 10.5.2014. бити одржан Фестивал климатизације и грејања, а у
Машинској школи у Панчеву ће бити одржана смотра за ТКУ .
Веселин Вуковић је предао 27.12.2013. у Министарство просвете,науке и техн.развоја
потребан материјал за 4 нова образовна профила у машинству:
1. Техничар за климатизацију и грејање
2. Техничар за муницију и ракетну технику
3. Техничар аутомехатронике
4. Аутомехатроничар – трогодишњи образовни профил
За овај посао је уложен огроман труд и рад и сада се чека повратна информација.
3. Што се тиче плана уписа за 2014/2015.г. школе са подручјем рада машинство и обрада
метала су у великим проблемима. Упутство са корацима које је министар послао у
децембру 2013.г. у циљу квалитетнијег планирања уписа у многим местима није
испоштовано, а неке школе га уопште нису ни добиле. Потребе привреде се не
поштују. Многим школама су Школске управе скинуле одељења у машинству из плана
уписа, па је став УО и НО да делегација у име ЗМШ закаже састанак код министра на ту
тему. Горан Цвијовић је рекао да поред тога што треба заказати састанак код министра
треба касније укључити синдикате просветних радника, али и металаца.
4. ГИЗ ради 2 нова образовна профила у машинству: бравар-заваривач и индустријски
механичар. У име ЗМШ у радној групи за бравара-заваривача су: 1.Верица Петровић
Манић, Техничка школа, Смедерево, 2. Никола Шебек, Политехничка школа,
Крагујевац, 3. Павле Гавриловић, Техничка школа, Ужице, а у радној групи за
индустријског механичара су: 1. Јанош Ердеди, Техничка школа „Иван Сарић“Суботица,
2. Горан Бирчанин, Техничка школа, Ваљево. Почетком априла ће ГИЗ и Министарство
просвете, науке и техн.развоја расписати конкурс за школе.
Што се тиче такмичења у роботици 7.2.2014. у 10 сати у Политехничкој школи у
Крагујевцу ће бити одржан састанак за прављење правила такмичења коме ће
присуствовати тим од 5 чланова: Биљана Николић и Бојана Раденковић из Ниша,
Владимир Пузић из Н.Сада, Јелена Стојановић из Београда и Катарина Вељковић из
Крагујевца.Завршни део курса „Визуелно програмирање и примена – програмирање
робота“ ће бити одржани:

08.02.2014. у Крагујевцу - 10h
09.02.2014. у Нишу - 10h
23.02.2014. у Новом Саду - 9 h, a у Београду - 14h
Синиша Којић је упознао чланове УО и НО да NeReLa пројекат подразумева да
наставници из ЗМШ и електро школа прођу одређене семинаре о лабораторијама на
даљину, а потом да користе удаљене лабораторије.
5. Што се тиче Правилника о начину стицања и трошења финансијских средстава, предлог
је да проценат за секретара Заједнице буде 20%, а за шефа рачуноводства је 15%. Што
се тиче председника и подпредседника ЗМШ они ће правдати своје путне трошкове.
Овакав предлог ће ићи на усвајање за наредни састанак УО и НО, а потом и на усвајање
на Скупштини.
6. Потребно је усвојити акциони план рада ЗМШ до краја календарске године. Договор је
да сви размисле о активностима до следећег састанка УО и НО .
7. Осма Скупштина Заједнице ће бити одржана 28.2. и 1.3.2014. у Суботици. Колеге из
ТШ“Иван Сарић“ из Суботице ће помоћи у прибављању понуда за смештај и у
организацији Скупштине.
8. Оператер машинске обраде – оглед је у потпуности „оправдао очекивања“. После
завршеног трогодишњег школовања, ученици без већих проблема улазе у свет рада.
Веома је важно да је ово занимање производно, а не као већина осталих услужно, а
сматрамо да без производње нема напретка било ког друштва. Оператер машинске
обраде успео је да обухвати потребна знања и вештине металостругара,
металоглодача и металобрусача и увођење у редован систем би значило укидање
претходно наведених образовних профила.Нису потребне значајније промене
наставних планова и програма након десетогодишње реализације огледа.Уколико
дође до увођења оператера машинске обраде у редован систем,сматрамо да број
ученика у групама из предмета који се реализују по групама, кроз вежбе,практичну
наставу и наставу у блоку , треба задржати како је дефинисано остваривањем
програма огледа тј. 10 ученика у групи, осим практичне наставе у 3. разреду 6-10
ученика у групи. Ово је заједнички став ЗМШ који ће бити прослеђен у ЗУОВ.

9. Веселин Вуковић је дао предлог да на националној телевизији иде реклама у име ЗМШ
о образовним профилима у машинству. Договор је да се сачека ГИЗ са својом
медијском кампањом за нове обр.профиле у машинству и онда се њима прикључити.

Састанак је завршен у 1600.
Ужице,5.2.2014.

Оливера Поњавић,секретар Заједнице

