ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Косовска 8, Крагујевац
Тел. 034/335-175, факс 034/335-178, е-mail:direktor@politehnicka.kg.edu.rs
ЗАПИСНИК

са 23. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије,
одржаног 7.6.2017.год. у хотелу „Дивчибаре“ на Дивчибарама
Састанак је почео у 16 сати.
Након утврђивања кворума, директор школе домаћина – Техничке школе, Ваљево, Бранко
Голоскоковић је поздравио присутне чланове и пожелео успешан рад. Састанку је присуствовало и
петоро колега из Словеније, који ће бити гости на Скупштини: Frančiška Al-Mansour из Љубљане,
председница свих заједница, удружења и ђачких домова средњих школа у Словенији, Јанко
Погорелчник и Албин Врабич, Школски центар Велење, Наташа Кристан Примшар и Миран
Козмус, Школски центар Крањ.
Председник Заједнице, Синиша Којић је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО
2. Припрема 14. Скупштине ЗМШ
3. Разно
Закључци:
1. Записник са 22. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2. Договорен је план рада 14. Скупштине. Првог дана 8. јуна са радом се почиње у 16 сати.
Четворо колега из Словеније ће бити излагачи на тему Дуално образовање и сарадња са
привредом, Рад и улога Међупривредних образовних центара и Самовредновање. Након
тога ће представници ГИЗ-а имати реч, као и Гордана Митровић и Милица Герасимовић из
Завода за унапређивање образовања и васпитања. Формирана је комисија за изборну
Скупштину у саставу: регион Север – Милорад Илић, Машинска школа, Панчево, регион
Београд – Соња Божић, Ваздухопловна академија, регион Запад – Бранко Голоскоковић,
Техничка школа Ваљево и регион Исток – Владан Старчевић, МЕШ „Гоша“, Смедеревска
Паланка. Они ће 8. јуна имати на паузи Скупштине састанак са директорима и
представницима школа из свог региона и прикупиће предлоге за председника Заједнице за
наредни мандат од четири године. Првог дана ће се рад Скупштине завршити у 20 сати.
Другог дана 9. јуна је у 9 сати Изборна Скупштина, а после тога ће бити организован рад у
три групе и то за: 1. такмичења, 2. Нове образовне профиле (ова група ће радити са
Папићем, чланом ССО) и 3. нови концепт матуре – стручна матура. У 11 сати је пленарни
део Скупштине и планира се завршетак рада до 12 сати.

3.

Размењена су искуства у раду са колегама из Словеније. Муче нас приближно исти
проблеми. Анализиран је рад Заједнице у претходне четири године . Доста новог се
урадило, али је закључак да треба бити упорнији што се тиче захтева према Министрству.
Договор је да се погледа статут о формираном телу – Асоцијацији средњих стручних школа,
чији је председник Милан Вукобрат.

Састанак је завршен у 18,30.

Дивчибаре, 7.6.2017. год.
секретар Заједнице
Оливера Поњавић

