ЗАПИСНИК

са 4. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 28.2.2014.г. у Техничкој школи „Иван Сарић“ у Суботици.
Састанак је почео у 1200. Након утврђивања кворума, директор школе домаћина, Ержебет
Ивановић је поздравила присутне чланове и пожелела успешан рад.
Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Усвајање предлога правилника за такмичења, утврђивање школа домаћина
регионалног и републичког такмичења (координатори Регионалних одбора да
припреме предлоге) и избор особе одговорне за такмичења
3. Извештај о активностима са ГИЗ-ом везаним за нове образовне профиле браварзаваривач и индустријски механичар
4. Усвајање акционог плана рада ЗМШ до краја 2014.г.
5. Разно

Закључци:
1. Записник са 3. Састанка УО и НО је једногласно усвојен
2. Којић је предложио да се за регион Север одреди замена за Рогић Младена из
Машинске школе Нови Сад који због здравствених проблема није присуствовао
ниједном састанку УО, а задужен је за такмичења. Договорено је да се за такмичења
морају одрадити преводи на мађарски и албански језик. То ће одрадити агенција из
Београда, а са њом ће се направити званичан уговор који ће садржати клаузулу
тајности. Станојевић Славољуб је направио предлог правилника за такмичења у
трогодишњим образовним профилима, а Цвијовић Горан у четворогодишњим
обр.профилима. Сви чланови УО и НО су их добили мејлом довољно времена пре овог
састанка. Код четворог.обр.профила акценат је стављен на сарадњу са
високошколским установама везано за такмичења: они израђују задатак и за
регионално и за републичко такмичење и дају комисије за преглед. Станојевић
Славољуб је преузео обавезу да пречисти базу питања за трог.обр.профиле са сајта
ЗМШ и да уради практичан рад за трогодишње обр.профиле. Уз мање измене,
углавном око броја такмичара усвојена су једногласно оба предлога правилника за
такмичења и као такви иду на Скупштину на усвајање. Договорено је ко ће бити
домаћини регионалних такмичења.

Регион север:
трогодишњи обр.профили: ТШ „Сава Мунћан“,Бела Црква
четворогодишњи обр.профили: СШ“22.октобар“,Жабаљ
Регион Београд:
трогодишњи обр.профили: Саобраћајно-техничка школа Земун
четворогодишњи обр.профили: Политехника ,школа за нове технологије Нови Београд
Регион исток:
трогодишњи обр.профили: ТШ“Раде металац“ Лесковац
четворогодишњи обр.профили: ТШ „Никола Тесла“ Велика Плана
Регион запад:
трогодишњи обр.профили: Техничка школа,Ваљево
четворогодишњи обр.профили: Техничка школа, Ужице
Домаћини републичког такмичења, као и особе одговорне за такмичење ће бити
одређени на Скупштини после рада групе за такмичења.
3. У сарадњи са ГИЗ-ом и Министарством просвете,науке и технолошког развоја се ради
на изради нових образовних профила бравар-заваривач и индустријски механичар.
Одржане су радионице у хотелу „М“ којима су присуствовали испред ЗМШ за бравара
заваривача 3 представника, а за индустр. механичара 2 представника. Увођење ових
образовних профила се планира за школску 2014/2015.г. и то по 20 ученика за сваки од
обр.профила. Никола Шебек из Политехничке школе,Крагујевац је присутне упознао са
садржајем радионице за бравар заваривача која је одржана почетком фебруара.
Поставља се питање зашто ми немамо никакву повратну информацију за 4 нова
образовна профила у машинству чије смо стандарде квалификација предали
27.12.2013. у Министарство, а образовни профили ГИЗ-а имају директан пролаз. Једина
информација коју смо добили је да су у Министарству и Заводима затрпани
превођењем огледних обр.профила у редован систем и да се они због тога не стижу
бавити новим обр.профилима.
4. Активности ЗМШ до краја 2014.г. су:
1) Реализација регионалних и републичког такмичења
2) Јесења Скупштина ЗМШ
3)Праћење активности везаних за 4 нова образовна профила у машинству:
- Техничар за климатизацију и грејање
- Техничар за муницију и ракетну технику
- Техничар аутомехатронике
- Аутомехатроничар – трогодишњи образовни профил
4)Направити стандарде квалификација и планове и програме за још 2 нова
образовна профила
Веселин Вуковић је предложио да покренемо иницијативу формирања Секторског већа у
машинству, јер је то можда начин да уведемо лакше нове обр.профиле.

Састанак је завршен у 1430.
Суботица,28.2.2014.

Оливера Поњавић,секретар Заједнице

