ЗАПИСНИК
са 19. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 17.10.2016.г. у Политехничкој школи у Крагујевцу
Састанак је почео у 12 сати. На почетку се присутнима обратио професор Недић са
Факултета техничких наука из Крагујевца на тему Дуално образовање. Истакао је да се и у
високом образовању мора увести што више праксе и ради се на томе. Циљ ЗМШ је да
константно ради на побољшању сарадње са висообразовним установама. После њега се
присутнима обратио Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије,
такође на тему Дуално образовање. Без чврсте сарадње образовања и привреде нема
напретка, а такође без квалитетних и обучених кадрова нема добрих резултата у
привреди. Након њиховог обраћања председник Заједнице, Синиша Којић је предложио
следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО
2. Информације о Савезу заједница и удружења стручних школа Србије
3. Припрема 13. Скупштине ЗМШ
4. Допис МПНТР – Ревизија дигитализованих наставних планова и програма
5. Представљање иновативног модела образовања заснованог на јавно-приватном
партнерству – Драган Туцаковић
6. Разно

Закључци:
1. Записник са 18. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2. Којић је упознао чланове УО и НО да је 14. и 15.6.2016. г у Вршцу одржана
оснивачка Скупштина Савеза Заједница и удружења стручних школа Србије. За
председника је изабран Милан Вукобрат, претходни председник Заједнице
електротехничких школа и мандат му је три године. Сви чланови УО и НО ће
добити предлог статута тог тела и на Скупштини ће ЗМШ дати свој став о постојању
тог тела.
3. На 13. Скупштини која ће се одржати у хотелу „Пожега“ у Пожези ће бити гости из
МПНТР на тему дуално образовање и стручна и општа матура, затим гост из
Привредне коморе Србије, ЗУОВ-а и Удружења послодаваца. ГИЗ ће радити

презентацију за нове образовне профиле у машинству. На Скупштини је потребно
размотрити тему пореских олакшица за компаније које примају децу на практичну
наставу, тј. учествују у дуалном образовању и законске регулативе везане за
односе школа, компанија и МПНТР.
Други дан Скупштине ће се радити по групама. Потребно је да се размотре
домаћинства за такмичења. Потребно је ове године код такмичења за трогодишње
обр. профиле уврстити и браваре-завариваче. МПНТР признаје у подручју рада
Машинство и обрада метала само два такмичења: 1. За трогодишње обр. профиле
2. за четворогодишње обр. профиле. Због тога је предлог је да се за домаћине
републичких такмичења одаберу само две школе, јер би оне биле финансиране од
стране МПНТР. Ове школске године одговорна особа за такмичење трогод. обр.
профила је Славољуб Станојевић из Лесковца, а за четворогод. обр. профиле Горан
Цвијовић, Ваздухопловна академија, Београд.
4. ЗМШ је од МПНТР добила у септембру допис да се уради исправка
дигитализованих података о наставним плановима за 74 образовна профила у
машинству. Тај посао је подељен на више школа и углавном су урађене корекције
за активне обр. профиле. Потребно је на Скупштини размотрити гашење обр.
профила који се не школују.
5. Драган Туцаковић је презентовао иновативни модел дуалног образовања
примењен у Техничкој школи у Ужицу код обр. профила Оператер за израду
намештаја, у који се ове године уписало 30 ученика. Пројекат израде овог профила
је финансирала швајцарска организација СДЦ, а подршку пројекту је пружала
Регионална агенција за економски развој и предузетништво ВЕЕДА Врање. Наиме,
ради се о јавно-приватном партнерству између школе и 7 српских компанија које
се баве израдом намештаја. Од компанија је и потекла иницијатива за школовање
ученика овог обр. профила, јер им је проблем у пословању недостатак тих кадрова.
Туцаковић је приказао комплетан ток израде наставних планова и програма у коме
су учествовали и представници свих 7 компанија, ходограм кретања ученика на
практичној настави у сва три разреда, све уговоре који морају бити потписани итд.

Састанак је завршен у 1430 часова.

Крагујевац, 17.10.2016.

Оливера Поњавић, секретар ЗМШ

