ЗАПИСНИК

са 21. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа
Републике Србије одржаног 21.2.2017.год. у Машинској школи у Нишу

Састанак је почео у 13 сати.
Након утврђивања кворума, директорка школе домаћина, Весна Ристић је
поздравила присутне чланове и пожелела успешан рад.
Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО
2. Усвајање финансијског извештаја Заједнице за претходну годину
3. Разматрање Елабората о оправданости иницијативе за допуну Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
подручју рада Машинство и обрада метала, који су урадиле колеге из ТП“Иван Сарић“,
Суботица
4. Договор око такмичења за школску 2016/17. год.
5.Дефинисање задатака помоћног наставника за трогодишње и
четворогодишње образовне профиле у подручју рада Машинство и обрада метала
6. Рад на новим образовним профилима
7. Разно

Закључци:
1.
Записник са 20. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2.
Мирјана Милојевић, шеф рачуноводстава Политехничке школе у
Крагујевцу је презентовала присутнима финансијски извештај о завршном рачуну
ЗМШ за 2016. годину. Осврнула се на наплату чланарине школа чланица Заједнице.
Руководиоци области су задужени да обаве разговоре са директорима школа, провере
уплате и предложе начин решавања дугова. Управни одбор је једногласно усвојио
финансијски извештај. Весне Ристић предлаже да се због повећаног обима послова, а
на основу Правилника о расподели Мирјани Милојевић исплати 25%. Предлог је
једногласно усвојен.
3.
Бајић Иван сматра да профил дипломирани инжењер мехатронике може
да предаје и машинску групу предмета. Припремио је Елаборат о оправданости
иницијативе за допуну Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у подручју рада Машинство и обрада метала и
након краће дискусије чланови УО и НО дају подршку овом предлогу.

4.
Светислав Секулић, координатор такмичења за ТКУ презентовао је
софтвер VERICUT и предложио реализацију дводневне обуке за рад у софтверу за све
заинтересоване наставнике у четвртак, 2. 3. 2017. год. и петак, 3. 3. 2017. год. у
Крагујевцу. Договорено је да Заједница плаћа обуку једном наставнику по школи, а за
остале заинтересоване наставнике трошкове сноси школа. УО и НО је донео одлуку да
се чланови ове радне групе награде према Правилнику о расподели.
Термини регионалних такмичења су:
трогодишњи образовни профили: 7.4.2017.
четворогодишњи образовни профили: 21.4.2017.
Термини републичких такмичења су:
трогодишњи образовни профили: 12. и 13.5.2017.
четворогодишњи образовни профили: 19. и 20.5.2017.
Домаћини регионалних такмичења:
Регион Север:
1. трогодишњи образовни профили - Машинска школа Панчево
2. четворогодишњи образовни профили:
Компјутерска графика, статика, моделирање машинских елемената- ШЦ Никола
Тесла Вршац
Програмирање робота- Средња техничка школа Сомбор
Техничар за компјутерско управљање- Средња машинска школа Нови Сад
Регион Запад:
1. трогодишњи образовни профили – Машинско саобраћајна школа Чачак
2. четворогодишњи образовни профили:
Компјутерска графика, статика, моделирање машинских елемената- Машинско
саобраћајна школа Чачак
Програмирање робота- Техничка школа, Ужице
Техничар за компјутерско управљање- Техничка школа, Ужице
Регион Исток:
1. трогодишњи образовни профили – Техничка школа Пирот
2. четворогодишњи образовни профили:
Компјутерска графика, статика, моделирање машинских елемената, Техничар за
компјутерско управљање - Машинска школа Ниш
Програмирање робота- Машинско-електротехничка школа Крушевац.
Регион Београд:
1. трогодишњи образовни профили – Техничка школа ГСП Београд
2. четворогодишњи образовни профили:
Компјутерска графика, статика, моделирање машинских елемената- МШ“Радоје
Дакић“
Програмирање робота- Политехника, школа за нове технологије, Нови
Београд
Техничар за компјутерско управљање - МШ“Радоје Дакић“

За припрему задатака задужени су Славољуб Станојевић, за трогодишње
образовне профиле и Горан Цвијовић, за четворогодишње образовне профиле.
Домаћини републичких такмичења:
трогодишњи образовни профили: ТШ „Раде Металац“Лесковац
четворогодишњи образовни профили:
Програмирање робота: Прва техничка школа Крушевац
Компјутерска графика, статика, моделирање машинских елемената- Техничка
школа „Иван Сарић“ Суботица
Техничар за компјутерско управљање- МШ“ Радоје Дакић“ Београд.
Такмичење бравара- заваривача је ревијално и одржаће се у Лазаревцу.
Драгољуб Живанов- Трошкови котизације за регионална такмичења не
покривају трошкове такмичења па предлаже да се они повећају. Доноси се одлука да
се котизација повећа за по 500 динара, тако да за трогодишње образовне профиле
износи 2500 динара, а за четворогодишње 2000. За републичка такмичења котизације
остају као прошле године – 2000 дин за трогодишња и 1500 дин за четворогодишње
образовне профиле.
Шебек Никола- анекс правилника о такмичењу ученика образовног профила
бравар- заваривач није комплетиран, те ово такмичење остаје ревијално.
Славољуб Станојевић- анекс правилника за такмичење у категорији
аутомеханичар је урађен и он је усвојен. Овај анекс поставити на сајт Заједнице, који је
потребно ажурирати.
5.
Славољуб Станојевић- Проследио је предлог задатака помоћног
наставника за трогодишње образовне профиле и од новембра нема никаквих сугестија
или предлога шта би требало променити.
Драгољуб Живанов- Изнео предлог његове школе о задацима помоћног
наставника за четворогодишње образовне профиле.
Веселин Вуковић- Потребно је додати задатке помоћног наставника везане и за
друге образовне профиле, нпр. за техничара оптике.
Дефинисање задатака помоћног наставника за трогодишње и четворогодишње
образовне профиле проширити образовним профилима који недостају и доставити
што пре.
6.
Синиша Којић- Конкурс за нове образовне профиле није објављен.
Аутомеханичар са новим компетенцијама, које припрема ГИЗ још увек није завршен.
7.
Синиша Којић је информисао скуп да ће се при Министарству просвете
формирати Канцеларија за дуално образовање која ће поред осталих надлежности,
издавати уверења фирмама које ће моћи да примају ученике на практичну наставу.
Радна група за општу и стручну матуру формирала је предлог о начину
полагања матуре, и то да ученици гимназије полажу српски језик, математику и још
један предмет са листе општеобразовних предмета,а ученици стручних школа српски
језик, математику и теоријско- практичан рад везан за струку.

Нови закон о високом образовању предвиђа да ученици који заврше
трогодишиње образовне профиле не могу наставити школовање на струковним
школама и факултетима пре завршеног четворогодишњег средњег образовања.
У изради закона о дуалном образовању учествовали су Синиша Кoјић и Драган
Туцаковић и очекује се његово објављивање.
Гордана Митровић је нашла примедбе на Приручник за механику који је
написао колега из Ваљева. Очекују се повратне информације.
Бранко Голоскоковић- Процедура око издавања приручника је предугачка и не
мотивише наставнике да то раде.
Предлог Синише Којића је да домаћин наредне Скупштине Заједнице буде
Технишка Школа Ваљево и да се одржи на Дивчибарама.

Састанак се завршио у 15.00.

Ниш, 21.2.2017. год.
секретар Заједнице
Оливера Поњавић

