ЗАПИСНИК
са 20. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 3.11.2016.г. у хотелу „Пожега“ у Пожези

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО
2. Припрема 13. Скупштине ЗМШ
3. Предлог школа за Светосавску награду
4. Разно

Закључци:
1. Записник са 19. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2. Првог дана Скупштине гости су:
- МПНТР - Бранка Митић, саветник министра за дуално образовање- тема:
Дуално образовање
- Привредна комора Србије - Ана Стојановић, руководилац центра за дуално
образовање – тема – Зашто нам треба дуално образовање
- ЗУОВ – Гордана Митровић – тема - Општа и стручна матура и нови ГИЗ-ов
образовни профил у машинству
- Техничка школа Пожега – Славица Тотовић, презентација Каријерно вођење и
саветовање за средње стручне школе – од школе до посла
Другог дана је предвиђен рад по групама:
-

Група за такмичења
Група за образовне профиле

Након тога гост је Иван Стојановић из ГИЗ-а, који ће презентовати нови образовни
профил у машинству аутомеханичар за који се раде стандарди квалификација.
3. Којић је предложио да Заједница машинских школа предложи школе за
Светосавску награду. Критеријум би био – успех ученика на републичким
такмичењима. Драган Туцаковић је рекао да треба да се формира комисија коју
чине по два представника сва четири региона и да се направи списак критеријума,
а не да се само на основу једног критеријума предлажу школе. Тај предлог је
прихваћен и на Скупштини ће се излистати ти критеријуми и дати предлог школа за
Светосавску награду на усвајање.

4. Синиша Којић је присуствовао у Косовској Митровици прослави Дана ТШ“Михаило
Петровић Алас“и они су уручили захвалницу Заједници машинских школа. ТШ
„Никола Тесла“ из Костолца је такође ЗМШ доделила захвалницу за рад и сарадњу.
- На прошлом састанку УО у Крагујевцу Којић је упознао чланове да је у јуну 2016. г.
у Вршцу формиран Савез Заједница и удружења средњих школа на иницијативу
Заједнице електротехничких школа. Председник тог савеза је Милан Вукобрат,
претходни председник Заједнице електротех. школа. Којић је потписао приступ том
Савезу. Сви чланови УО су добили предлог статута.
- Владан Старчевић је мишљења да то тело нема оправданост постојања и да треба
да се удружују сродне Заједнице (нпр. машинских и елекротехничких школа), а не
све средње школе - и гимназије, и економске, и медицинске, јер немају исте
интересе.
- Драган Туцаковић сматра да председник тог савеза треба да буде председник
неке од заједница, тј. удружења.
- Веселин Вуковић сматра да статут није валидан и да није озбиљно конципирано
ово тело.
- Миодраг Аритоновић је против формирања овог тела и сматра да без одлуке
МПНТР није могло бити формирано.
- Пошто је састанку УО присуствовала Гордана Митровић из ЗУОВ-а потегло се
питање помоћног наставника у машинству. Она сматра да треба издвојити делове
наставних програма на основу којих може да се оправда постојање пом. наставника
у машинству. Озбиљно ће се порадити на томе да се и у нормативима за
наставнике у подручју рада машинство и обрада метала нађе помоћни наставник.
- Којић је прочитао захтев за смањење педагошке норме наставника практичне
наставе са 26 на 24 часа недељно, који је упутило Управном одбору стручно веће
наст. пр. наставе из његове школе. Сви присутни су се сложили да је предлог
оправдан, али сматрају да су педагошке норме законом прописане и да их не могу
мењати Заједнице школа.

Састанак је завршен у 1430 часова.

Пожега, 3.11.2016.

Оливера Поњавић, секретар ЗМШ

