ЗАПИСНИК
са 8. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 13.10.2014.г. у хотелу „Мона“ на Златибору.
Састанак је почео у 1200. Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Усвајање извештаја о активностима ЗМШ у претходној години
3. Припрема 9. Скупштине
4. Разно
Закључци:
1. Записник са 7. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2. Којић је побројао активности ЗМШ у претходној години, истакавши: усвајање новог
статута и нових правилника за такмичења, укључивање високошколских установа при
организовању такмичења из 2D и 3D, организовање новог такмичења „Програмирање
робота“, предају у МПНТР стандарда квалификација 27.12.2013. за 4 нова образовна
профила у машинству, одржавање важног састанка са представницима МПНТР и
високог образовања на Машинском факултету у Београду... Извештај о раду је усвојен
једногласно.
3. Првог дана Скупштине ће се присутнима обратити: представници МФ из Београда,
декан М.Милованчевић и професор Зрнић, професорка Радојка Крнета са ФТН из
Чачка, руководилац НеРеЛа пројекта, Софија Дукић, представница фондације ТеmpusErazmus+, и Гордана Митровић, представница ЗУОВ-а. Из МПНТР нико неће доћи на
Скупштину, иако су били позвани министар, помоћник министра Зоран Костић и
саветница министра Мирјана Бојанић. За други дан је планиран рад по групама за нове
обр. профиле и за такмичења. Договор је да се Правилник о такмичењу ученика за
трогодишње образовне профиле допуни у чл.14 бодовањем за листу успешности
професора и школа, а регионална такмичења треба организовати за све образовне
профиле које имају више од 3 школе у региону. Предлог је да се организује и
такмичење за механичаре грејне и расхладне технике, за техничаре за компј.
управљање, као и такмичење из СТАТИКЕ. Треба дати предлоге нових чланова УО и НО
Скупштини на усвајање, као и донети одлуку о упућивању захтева Министру за пријем
делегације ЗМШ због нових образовних профила.
4. Није било дискусије под овом тачком.
Састанак је завршен у 1415 .

Златибор, 13.10.2014.

Оливера Поњавић,секретар Заједнице

