ЗАПИСНИК

са 22. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије, одржаног 12.5.2017.год. у TШ“Раде Металац“ у Лесковцу

Састанак је почео у 1200 сати.
Након утврђивања кворума, директор школе домаћина, Славољуб Стојановић је
поздравио присутне чланове и пожелео успешан рад.
Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО
2. Припрема 14. Скупштине ЗМШ која ће се одржати 8. и 9. јуна 2017.г. на Дивчибарама
3. Извештај са састанака Савета за стручно образовање и образовање одраслих (Синиша
Којић, члан Савета)
4. Извештај о активностима везаним за нове образовне профиле у машинству
5. Припрема републичких такмичења за четворогодишње образовне профиле, која ће се
одржати 19. и 20. маја 2017.г.
6. Разно

Закључци:
1.

Записник са 21. састанка УО и НО је једногласно усвојен.

2.
14. Скупштина ЗМШ биће одржана 8. и 9. јуна 2017. у хотелу „Дивчибаре“ на
Дивчибарама. 7. јуна ће бити одржан састанак Управног и Надзорног одбора и тога дана ће
стићи гости из машинских школа у Словенији. Колеге из Велења, Љубљане и Крања ће имати
излагања на тему „Дуално образовање и сарадња школа и привреде.“ Договор је да
излагачима из Словеније Заједница плати трошкове смештаја од 7. до 9. јуна. 9. јуна ће бити
изборна Скупштина и биће формирана комисија која ће се тиме бавити.
3. и 4. Којић је као члан Савета за стручно образовање и образовање одраслих упознао
присутне да је нови образовни профил у машинству, Механичар моторних возила, који
је урађен у сарадњи ГИЗ-а и МПНТР, усвојен и на ССО и на Националном просветном
савету и он ће ући у конкурс за школску 2017/18. г. Такође два нова обр. профила
Техничар за муницију и ракетну технику и Техничар за грејање и климатизацију су

планирани за разматрање на наредној седници Савета за стручно образовање. Што се
тиче постојећих образовних профила у машинству, договор је да се иновирају Техничар
за компј. управљање и Машински техничар за комј. конструисање и на Скупштини ће се
радна група бавити активностима везаним за ова два профила.
5. Став чланова УО је да се изричито сви придржавају Правилника, везано за
републичка такмичења. Проблем је био са узрастом такмичара из Статике на
регионалном такмичењу за Запад, који су били 3. разред и једногласно је договорено
да ти ученици не могу учествовати на републичком такмичењу у Суботици, јер се по
правилнику могу такмичити само ученици 1. и 2. разреда.
6.
Директор Средње машинске школе из Новог Сада је предложио да се Управни
одбор ЗМШ обрати Друштву директора са предлогом да се повећају плате директорима
средњих школа, јер је много проблема којима се директори баве за премалу плату.
Састанак је завршен у 1430.

Лесковац, 12.5.2017. год.
секретар Заједнице
Оливера Поњавић

