ЗАПИСНИК

са 7. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 17.9.2014.г. у Првој техничкој школи у Јагодини.
Састанак је почео у 1100. Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај са републичког такмичења
3. Договор о раду комисије за нове образовне профиле
4. Припрема јесење Скупштине
5. Иницијатива ЗМШ за формирање Секторских већа
6. Разно

Закључци:
1. Записник са 6. састанка УО и НО је једногласно усвојен
2. Поднети су извештаји са републичких такмичења и то: за трогодишње образовне
профиле и „Програмирање робота“ одржаних у Политехничкој школи у Крагујевцу, као
и са такмичења за четворогодишње обр.профиле одржаног у ТШ“Раде Металац“ у
Лесковцу. Финансијска средства од стране Министарства није добила ни једна, ни
друга школа. До јесење Скупштине је потребно да се Правилник о такмичењу ученика
за трогодишње обр.профиле допуни бодовањем за три најбоље пласиране школе и
видети који ће се трогод. образовни профили ове шк. године такмичити. Такође је
потребно направити Правилник о такмичењу за техничаре за компјутерско
управљање, као и утврдити школе домаћине за наредна такмичења.
3. Веселин Вуковић је присутне упознао са предлогом нове методологије за увођење
нових образовних профила. Мишљење великог броја чланова Управног и Надзорног
одбора је да је комуникација са МПНТР веома лоша и да се не може добити одговор
ни на једно питање. Председник Којић је добио крајем прошле шк.године одговор из
МПНТР на иницијативу за увођење 4 нова обр.профила у машинству. Потребно је да се
за сваки обр.профил уради иницијална анализа потреба, на основу које би Савет за
стручно образовање и образовање одраслих дао адекватан предлог министру.
Договор је да се одмах после јесење Скупштине тражи пријем представника УО ЗМШ
код Министра на тему Секторских већа и нових образовних профила.

4. Јесења Скупштина ће бити одржана 13. и 14.10.2014. у хотелу „Мона“ на Златибору.
Пошто ЗМШ има доста заједничких проблема са електро, саобраћајном и
грађевинском Заједницом, предлог је да се председници ових Заједница позову на
Скупштину. Председник Којић ће на Скупштини поднети извештај о раду ЗМШ, а
председник Надзорног одбора ће поднети извештај о финансијском пословању ЗМШ у
претходној години .
5. Пошто у предлогу нове методологије за увођење нових обр.профила заузимају веома
важно место Секторска већа, договор је да иницијатива за формирање Секторског већа
машинства потекне од ЗМШ Србије.
6. Грго Стантић из ТШ“Иван Сарић“ из Суботице је поднео писмену оставку на чланство у
УО ЗМШ. Заједнички став чланова УО и НО је да уместо њега нови члан УО такође буде
из те школе.

Јагодина, 17.9.2014.

Оливера Поњавић,секретар Заједнице

