ЗАПИСНИК

са 10. састанка Управног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије одржаног
18.12.2014.г. у хотелу „М“ у Београду
Састанак је почео у 1000. Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Договор око новог образовног профила у подручју рада Машинство и обрада
метала који ће подржати пројекат ГИЗ-а за наредну школску годину
3. Разно
Закључци:
1. Записник са 9. састанка УО и НО је усвојен са једним уздржаним гласом (члан није
присуствовао претходном састанку) .

2. 8.12.2014.г. је у хотелу „М“ у Београду одржан састанак коме су присуствовали
представници МПНТР, ГИЗ-а, ЗЕШ и ЗМШ Србије. Тема састанка је била предстојеће
активности пројекта „Реформа средњег стручног образовањау Србији“. Представници
ЗМШ који су присуствовали том састанку су Синиша Којић и Драган Туцаковић. Наиме,
поново ће у децембру бити расписан конкурс за бравара-заваривача, електричара и
индустријског механичара. Драган Туцаковић је истакао да није задовољан како је
прошле године извршен избор школа које ће уписивати бравара-заваривача и
електричара и да сада треба јасно у конкурсу прецизирати критеријуме. На том
састанку је предложено да се ове године ради опет на 2 нова образовна профила и то
на једном у подручју рада Машинство и обрада метала и на једном у под. рада
Електротехника. Тада је договорено да у под. рада Електротехника то буде
електромонтер мрежа и постројења, а да се у под. рада Машинство и обрада метала
треба одлучити између аутомехатроничара и механичара инсталације гаса, воде,
грејања и климе. Зато је и заказан овај 10. састанак УО ЗМШ.

На састанку је са једним уздржаним гласом донета одлука да се ради на
модернизацији образовног профила аутомеханичар. Са таквим ставом је
изашао УО на састанак у 11 часова који је одржан са представницима ГИЗ-а и
Заједнице електротехничких школа Србије. У прилогу овог записника налази се
допис који су послале обе Заједнице и МПНТР и ГИЗ-у.
3. Није било дискусије по овој тачки
Састанак је завршен у 11 часова.

Београд, 18.12.2014.

Оливера Поњавић, секретар Заједнице

