ЗАПИСНИК

са 6. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 30.5.2014.г. у TШ“Раде Металац“ у Лесковцу.
Састанак је почео у 1100. Након утврђивања кворума, директор школе домаћина,
Славољуб Стојановић је поздравио присутне чланове и пожелео успешан рад.
Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Актуелна ситуација и помоћ угроженим школама
3. Информисање о активностима ЗМШ
4. Разно

Закључци:
1. Записник са 5. састанка УО и НО је једногласно усвојен
2. Управни одбор ЗМШ РС је на телефонској седници одржаној у суботу 17.5.2014. донео
једногласну одлуку да сви запослени из школа које су у ЗМШ помогну угроженима у
поплавама у новчаном износу у вредности једне дневнице (све је на добровољној
основи). Потребно је да директори у својим школама спроведу ову акцију.
Најугроженија школа из Заједнице машинских школа је Техничка школа из Обреновца
и њени ученици ће ову школску годину завршити у Техничкој школи у Железнику.
Много су оштећене и школе у Параћину, Свилајнцу, Смедеревској Паланки итд. Којић
је предложио да крајем јуна једна делегација састављена од чланова Управног и
Надзорног одбора обиђе школе из Заједнице у свим подручјима која су била угрожена
и да се види шта им је најпотребније. Руководиоци региона треба да идентификују по 3
најугроженије школе у свом региону. Те школе треба обићи и њима ће бити упућена
материјална помоћ.
3. Којић је обавестио присутне о следећим активностима:
- Пројекат „Програмирање робота“ је завршен. На првом републичком такмичењу
ученици су показали добар ниво знања и велику заинтересованост. Могу се
такмичити ученици свих образовних профила. Предлог је да у ово такмичење треба
укључити и ученике 7. и 8. разреда основне школе. Радна група која је учествовала
у комплетној припреми овог такмичења, ће идуће године контактирати и основне
школе, довести основце у средње школе и укључити их у програмирање.
- У Машинској школи у Панчеву је организовано такмичење ученика образовног
профила техничар за компјутерско управљање за Војводину. Светислав Секулић из
школе из Панчева је упознао присутне о овом такмичењу. Од 11 школа у Војводини
које имају овај образовни профил, 3 школе су се пријавиле: из Суботице, Новог

Сада и Панчева. Радна група из Машинске школе из Панчева ће до следеће
скупштине направити предлог правилника за ово такмичење. Факултет техничких
наука из Новог Сада је састављач задатка за ово такмичење.
- Секретар Заједнице је послала свим школама из Заједнице записник са састанка
комисије за избор школа које ће уписивати нове профиле ГИЗ-а: бравар-заваривач
и електричар. Заједнички став свих чланова Управног и Надзорног одбора је да се
то одељење одабраним школама дода мимо конкурса. Koјић ће тражити пријем
код министра везано за упис. Планирано је да у име ЗМШ том састанку присуствују:
Синиша Којић, Горан Цвијовић, Драган Туцаковић и Веселин Вуковић.
- Којић је побројао све активности у оквиру НеРеЛа пројекта који је почео у
децембру 2013.г. и траје 3 године. Циљ овог пројекта је изградња мреже удаљених
лабораторија за јачање сарадње универзитета и средњих стручних школа. Сарадња
ће се изводити кроз обуке наставника за примену експеримената у настави, који се
изводе на даљину. 4 универзитета из земље су партнерске институције на пројекту:
Крагујевац, Београд, Нови Сад и Ниш. Веома значајни за реализацију пројекта су и
Заједнице машинских и електротехничких школа Србије, Мрежа за професионални
развој и Балканска мрежа за образовање на даљину. Партнери су и Универзитети
из иностарнства : Марибор(Словенија), Никозија (Кипар), Порто (Португалија),
Билбао (Шпанија), као и неуниверзитетска институција Best Cybernetics из Патре(
Грчка). У јуну месецу ће 2 члана Заједнице Синиша Којић и Валентина Младеновић
(Политехника-школа за нове технологије Нови Београд) ићи на студијско путовање
у Португалију, а у јулу месецу je планирано студијско путовање у Грчку. Којић је за
путовање у Грчку предложио Младена Рогића из Средње машинске школе из
Новог Сада и Оливеру поњавић, секретара Заједнице. Предлог је усвојен
једногласно.
- Радна група за нове образовне профиле треба да се бави дописом о иницијалној
анализи потреба, који је послало Министарство, а радна група за такмичења да
сагледа шта треба мењати за идућу школску годину
- Договорено је да се следећа скупштина одржи на јесен на Златибору.
4. Фирма TEOS ALATI жели школама да донира своје алате, па је договорено да убудуће
то буду школе које су домаћини такмичења за трогодишње образовне профиле

Лесковац, 30.5.2014.

Оливера Поњавић,секретар Заједнице

