ЗАПИСНИК

са 11. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 5.2.2015.г. у Tехничкој школи у Mладеновцу.
Састанак је почео у 1100. Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Такмичења у школској 2014/2015.г.
3. Пројекат са ГИЗ-ом „Реформа средњег стручног образовањау Србији“(нови
образовни профили)
4. Давање мишљења ЗМШ о војним огледним образовним профилима у
Ваздухопловној академији Београд
5. Финансијски извештај за 2014.год.
6. Зимска школа NeReLa
7. Разно

Закључци:
1. Записник са 10. састанка УО је једногласно усвојен
2. Термини регионалних такмичења су:
- трогодишњи образовни профили и Програмирање робота: 27.3.2015.
- четворогодишњи образовни профили: 3.4.2015.

-

Термини републичких такмичења су:
трогодишњи образовни профили и Програмирање робота: 8. и 9.5.2015.
четворогодишњи образовни профили: 14. и 15.5.2015.

Домаћини регионалних такмичења:
-

трогодишњи образовни профили:
регион Север: Машинска школа Панчево
регион Београд: Техничка школа ГСП Београд
регион Запад: није одређен, биће у најскорије време
регион Исток: Техничка школа Пирот
Косово и Метохија: ТШ“Михаило Петровић Алас“Косовска Митровица

-

четворогодишњи образовни профили:
регион Север: ТШ Зрењанин
регион Београд: Техничка школа Нови Београд
регион Запад: ТШ Сјеница
регион Исток: Техничка школа Књажевац

Косово и Метохија: ТШ“Михаило Петровић Алас“Косовска Митровица
-

Програмирање робота:
регион Север: Средња машинска школа Нови Сад
регион Београд: Политехника – школа за нове технологије, Нови Београд
регион Запад: Политехничка школа Крагујевац
регион Исток: МТШ Ниш

Домаћини републичких такмичења:
трогодишњи образовни профили: Средња машинска школа Нови Сад
четворогодишњи образовни профили: Ваздухопловна академија Београд
Програмирање робота: Политехничка школа Крагујевац
Што се тиче новог такмичења из Статике договорено је да се организује само
регионално такмичење, да школе домаћини регионалних такмичења за
четворогодишње образовне профиле буду домаћини и овог такмичења и да
пошаљу позиве школама.
За такмичење у ТКУ договор је да се организује као и до сада.
За такмичење МГРТ договор је да Техничка школа Нови Београд буде организатор
једне републичке смотре.
Јако су важна сва такмичења због промоција, спонзора, соц. партнера и према
договору са Скупштине на Златибору требало је да се почне и са новим
такмичењима, али је договор да ове године ипак буде као што је наведено. Колеге
из Кањиже су превеле на мађарски језик материјал за такмичење МТКК и он ће
бити окачен на сајт заједнице.
Особе одговорне за такмичења :
- у трогодишњим образовним профилима: Славољуб Станојевић, ТШ“Раде
Металац“ Лесковац
- у четворогодишњим образовним профилима: Душан Миловановић, Политехника
– школа за нове технологије, Нови Београд
3. Којић је тражио од ГИЗ-а и МПНТР да дају званичан одговор по питању нових
трогодишњих образовних профила о којима се договарало на претходном састанку
УО у хотелу „М“ у Београду. Никакав званичан одговор није стигао, само је
незванично да се све одлаже до септембра 2015. г. Развила се дуга дискусија о
проблему у коме се налазе све школе из Заједнице. Ученици не желе да уписују
трогодишња занимања, јер немају
праг знања ни препреку да упишу
четворогодишње обр. профиле. МПНТР и Савет за стручно образовање и
образовање одраслих није још увек направило методологију за увођење нових
образовних профила и ниједан нови обр. профил због тога није уведен откако је
нови сазив УО ЗМШ иако је комплетан материјал предат у МПНТР за 4 профила.
Једино је у машинству прошао ГИЗ-ов трогодишњи образовни профил браварзаваривач, а и критеријуми по којима су одабране школе за упис тог обр. профила
су потпуно различити од школе до школе. Наиме, сви чланови УО су подржали
Драгана Туцаковића, ТШ Ужице, да на састанку коме ће присуствовати 12.2.2015. г.
у Београду у Привредној комори Србије, као члан Одбора за школство при РПК
Ужица, где ће бити присутни и представници Министарства привреде и МПНТР,

изнесе заједнички проблем школа из ЗМШ. Оне треба да одговарају потребама
привреде, према упутству министра о упису, а са друге стране МПНТР нити жели,
нити хоће да разуме тај проблем.
4. Сви присутни чланови Управног одбора су једногласно подржали предлог о војним
огледним образовним профилима:
-

Авио - техничар за ваздухоплов и мотор;
Авио - техничар за електро опрему ваздухоплова;
Авио - техничар за електронску опрему ваздухоплова;
Мехатроничар за ракетне системе;
Мехатроничар за радарске системе.
Ваздухопловна академија је у протеклих десетак година направила изузетно
храбре кораке осавременивши своје образовне профиле, пре свега увођењем цивилних
огледних образовних профилима по највишим ваздухопловним стандардима, а затим и
увођењем војних огледних образовних профила, према потребама Војске Србије. Модел
сарадње остварен са Војском Србије је пример другим стручним школама које имају
сличне амбиције. Креирањем војних образовних профила Ваздухопловна академија је
једина у Републици Србији којој је то пошло за руком.
Квалитет програма огледа се како на улазу – потребним бодовима за упис у
Ваздухопловну академију који је из године у годину све већи, тако и на излазу –
резултатима завршних испита и кретањем ученика након средњег образовања.
Могућности које војни програм пружа ученицима на пет различитих огледних профила су
широке – од конкурисања у Војсци Србије са јединственим квалификацијама, наставка
школовања на Војној академији или другим факултетима, до компанија као што су
„AirSerbia“ и „Etihad Airways“.
Важно је напоменути да су ови образовни профили израђени уз подршку и
сарадњу са Војском Србије, управо за потребе јединица Команде Ваздухопловства и
противаздухопловне одбране. Одавде недвосмислено следи да су образовни профили
усклађени са потребама Војске.
Због свега наведеног, Заједница машинских школа Републике Србије сматра да
војни образовни профили: Авио - техничар за ваздухоплов и мотор, Авио - техничар за
електро опрему ваздухоплова, Авио - техничар за електронску опрему ваздухоплова,
Мехатроничар за ракетне системе и Мехатроничар за радарске системе, конципирани
како јесу треба да постану део система, односно да добију статус редовних програма у
средњем стручном образовању.
5.
Синиша Којић је презентовао присутнима детаљан финансијски извештај ЗМШ за
2014. годину. Управни одбор га је једногласно усвојио и као такав ће бити презентован на
следећој Скупштини.
6.
Сви наставници који су похађали зимску обуку у оквиру пројекта НеРеЛа ће добити
мејлом попуњене ИМР обрасце које ће проверити, потписати и вратити поштом Синиши
Којићу. На основу њих ће бити исплаћени путни трошкови и то 0,22 евра /километру.
У пројекту НеРеЛа заједница је добила позив да одабере једног свог представника који ће
ићи почетком јуна 2015.г. на студијско путовање у Португал. Пошто су прошле године за

студијско путовање у Грчку у јулу месецу били предложени из ЗМШ Оливера Поњавић,
секретар и Младен Рогић из Н.Сада, а из оправданих разлога нису могли да оду на то
студијско путовање, поново је предложена Оливера Поњавић, а Младен Рогић , за случај
њене спречености. Тај предлог је једногласно усвојен.

7. Није било дискусије по овој тачки
Састанак је завршен у 14 часова.

Младеновац, 5.2.2015.

Оливера Поњавић, секретар ЗМШ

