ЗАПИСНИК

са 12. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 23.3.2015.г. у МЕШ“Гоша“ у Смедеревској Паланци.
Састанак је почео у 1200. Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Активности око развоја дуалног система образовања
3. Правилник о такмичењу из Компјутерске графике - 2Д и Моделирања машинских
елемената и склопова - 3Д (релаксирање чланова 36, 49, 54, 66) и измене у
Правилнику из Програмирања робота
4. Такмичења у школској 2014/2015.г. (финални договори)
5. Договор о припреми 10. Скупштине
6. Разно
-

-

Пре почетка рада Славољуб Стојановић, директор ТШ“Раде Металац“ из
Лесковца и члан УО је доделио захвалницу Заједници машинских школа( 18.
марта је славио Дан школе, па је то повод за доделу захвалница). Образложио
је да је југ сада много више укључен у све активности у ЗМШ, што у ранијем
сазиву УО није био случај. Раније су региони Београд и Војводина много више
од осталих били ангажовани у свим активностима.
Представници фирме Computer service из Беогрда су реализовали презентацију
3Д принтера нове генерације.

Закључци:
1. Записник са 11. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
Договор је да састанцима УО убудуће присуствује директор ТШ из Трстеника, јер је то
велика школа, а члан УО из Јагодине готово да не присуствује састанцима. Битно нам је
да из тог подручја имамо присуство директора неке од школа.
2. Највећи проблем код нас је што не сарађују Министарство привреде и МПНТР.
Веома је важно да сви знају право значење дуалног система образовања. Он у Србији
не постоји и потребни су законски оквири, на основу којих ће предузећа која примају
ученике добити одређене бенефите. Д.Туцаковић је 12.2.2015. присуствовао у
Привредној комори Србије састанку на тему Дуални систем образовања. Том састанку
су присуствовали представници оба министарства, председници РПК, привредници, а
он је био у својству председника Одбора за образовање, иновације и предузетништво
при РПК Ужица. Он је присутнима поднео извештај са тог састанка, на коме је имао
презентацију у којој су приказани сви важни кораци за увођење дуалног система

образовања. Закључак је да ЗМШ тражи пријем своје делегације у оба министарства
где се мора тема занатског образовања и дуалног система озбиљно разрадити, јер
очигледно су занати оно што Србији треба.

3. Са 10 гласова за и 2 уздржана гласа усвојене су допуне чланова 36, 54 и 66 у
Правилнику за такмичење из Компјутерске графике 2Д и Моделирања – 3Д.
Дакле сви се односе на дежурство, али само на регионалним такмичењима:
могу дежурати и на практичном и на теоријском делу или представници
високошколске установе или наставници из школе домаћина који нису
машинске струке. Члан 49 се односи на преглед теста знања код моделирања,
такође само на регионалном такмичењу – могу га прегледати или
представници високошколске установе, или комисија састављена од 3 ментора
по кључу који дају састављачи теста. Сви су једногласно усвојили измене везане
за 3. задатак у програмирању робота. Договорено је да у Програмирању робота
могу да се такмиче ревијално и представници из других подручја рада и из
иностаранства.
4. Смештај учесника републичког такмичења у Београду ће бити у хотелу „М“. С.
Стојановић је упознао домаћине регионалних такмичења за трогодишње
образовне профиле о ситној измени припремка за браваре. 9. маја 2015.г. ће се
у ТШ Нови Београд одржати Школски фестивал грејања и климатизације Србије
и републичка смотра механичара грејне и расхладне технике.
5. 14.5.2015. ће се одржати пролећна Скупштина ЗМШ на Машинском факултету у
Београду, где ће тада бити и републичко такмичење.
6. ГИЗ је послао обавештење да се ове године неће радити на модернизацији
трогодишњих образовних профила аутомеханичар и електромонтер мрежа и
постројења.
Састанак је завршен у 1430 часова.

Смедеревска Паланка, 23.3.2015.

Оливера Поњавић, секретар ЗМШ

