Записник са 10. седнице Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије,
која је одржана 9. и 10.6.2015. у Петровцу на Млави у р.у.ц. „Ждрело“.
ПРВИ ДАН:
- Извештаји са републичких такмичења
- Финансијски извештај за 2014.г.
- Предавање на тему „Елементи дуалног образовања у систему средњег стручног
образовања Републике Србије“ , предавач – заменик генералног директора
ГОША ФОМ, др Александар Живковић
- Информације са Конференције „Улога директора у процесу образовања“
одржане недавно у Врњачкој Бањи
- Завршетак активности у 18 часова
ДРУГИ ДАН:
- Рад по групама – нови образовни профили и такмичења 9-11 часова
- Пленарни део и закључци
Уторак 9.6.2015.
- Синиша Којић, председник ЗМШ је поздравио све присутне, а онда је реч дао Владану
Старчевићу, директору МЕШ Гоша из Смедеревске Паланке, који је као домаћин
Скупштине такође све поздравиo.
Ниједно од двоје позваних из МПНТР: министар Срђан Вербић и помоћник министра
Снежана Марковић нису присуствовали Скупштини.
Републичко такмичење из Програмирања робота, одржано 8. и 9. маја 2015. у
Политехничкој школи у Крагујевцу је протекло без икаквих проблема, као и такмичење за
ученике трогодишњих образовних профила које је одржано 15. и 16. маја у Средњој
машинској школи у Новом Саду.
Договор је да се на другом дану Скупштине размотре детаљно сви проблеми везано за
републичко такмичење из Моделирања и Компјутерске графике које је одржано 14. и 15.
маја 2015. на Машинском факултету у Београду и да се усклади део Правилника везан за
сарадњу са факултетима. Ми морамо наставити сарадњу са факултетима, ако желимо да
промовишемо машинску струку.
Душан Миловановић, председник Надзорног одбора је присутне упознао са Извештајем о
финансијском пословању ЗМШ у 2014.г. Пошто ми немамо зими Скупштину, већ имамо
пролећну и јесењу, договор је да се у Статуту промене чланови 9 и 12 и то у члану 9
уместо да Скупштина разматра и усваја финансијски план и извештај, треба да се промени

и да пише: Скупштина разматра финансијски план и извештај. У члану 12 пише да Управни
одбор израђује и предлаже финансијски план, треба променити да пише: Управни одбор
израђује, предлаже и усваја финансијски план.
Заменик генералног директора ГОШЕ ФОМ др Александар Живковић је одржао
предавање „Елементи дуалног система образовања у средњем стручном образовању
Републике Србије“. Презентација је у прилогу.
Синиша Којић је известио присутне да је присуствовао Конференцији „Улога директора у
процесу образовања“ у Врњачкој Бањи. Представници МПНТР су тамо рекли да је у
припреми измена Закона о основама система образовања и васпитања.
Среда 10.6.2015.
Сви чланови Скупштине ЗМШ су се поделили у две групе: група за нове образовне
профиле и група за такмичења. Рад 1. групе је водио Веселин Вуковић ,ТШ“Нови Београд“.
Рад 2. групе је водио Славољуб Станојевић, ТШ“Раде Металац“ Лесковац.
Закључци радних група су једногласно усвојени, а то су:
Група за нове обр. профиле:
- Изабран је Синиша Којић за члана комисије на државном нивоу која ће се бавити
новим образовним профилима.
- Драган Туцаковић, ТШ Ужице, је информисао присутне да методологија за
увођење нових образовних профила још увек није званично донесена. ЗМШ треба
да врши притисак да се та методологија усвоји што пре, а онда се могу укидати
постојећи профиле који више нису потребни, односно, сублимисати више профила
у један.
- Уочене су материјалне грешке у Сл.гласнику број 9 од 17.6.2013.г. за образовне
профиле Техничар машинске енергетике и Техничар за роботику, тако да се морају
извршити исправке за следећу школску годину.
Група за такмичења:
-

Задатке за регионална такмичења из 2D и 3D ће и убудуће спремати
високошколска установа, сарадник школе домаћина регионалног такмичења
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за МГРТ – комисија која је именована на претходној Скупштини ће проверити
правилник и питања како би такмичење званично заживело у наредној школској
години
за ТКУ – да се комисија именована на претходној Скупштини прошири са
Техничком школом из Пирота и да они буду носилац посла у организацији
такмичења за следећу шк.годину. Договор је да и у практичном делу и на тесту
буде само ручно програмирање по ISO коду, јер је тај део исти у свим школама.
Циљ – достићи ниво регионалних такмичења у наредној школској години
за СТАТИКУ – комисија именована на претходној Скупштини ће још једном
проверити правилник и евентуално га дорадити како би се реализовало и
републичко такмичење у следећој школској години
апел школама је да се такмичи што већи број ученика обр.профила ОПЕРАТЕР
МАШИНСКЕ ОБРАДЕ, како би одржали овај образовни профил, јер је тражен у
привреди
изменити чланове 9 и 10 Правилника за такмичење из Моделирања и
Компјутерске графике у делу који се односи на број такмичара: у чл. 9 - за
регионално такмичење школе могу упутити не као до сада првих двоје пласираних
по рангу на школском такмичењу, већ повећати на првих троје, како би се
омасовила такмичења, а у члану 10 - са Косова и Метохије се могу такмичити на
републичком такмичењу два ученика (било раније један)
апел школама да пошаљу предлоге задатака за наредна такмичења како би се
повећала база практичних задатака и теоријских питања за трогодишње обр.
профиле
после извештаја са такмичења из Моделирања и Компјутерске графике и дискусије
договорено да се формира комисија која ће са представницима машинских
факултета (суорганизатора такмичења) кориговати Правилник. Комисију чине:
Младен Рогић – Регион север
Душан Миловановић – Регион Београд
Драган Туцаковић – Регион запад
Славољуб Станојевић – Регион исток
договор је да се убудуће пола сата пре почетка такмичења ангажује 1 ментор,
представник националних мањина да провери превод теста и упутства за
практичан рад и да се томе прилагоди сатница такмичења, јер је био проблем са
преводом на мађарски језик на републ. такмичењу на МФ у Београду.
следеће године треба у децембру одабрати домаћине свих такмичења како би
имали довољно времена за припреме.

Фирма UNIOR TEOS ALATI већ 3 године за редом донирају средње машинске школе у
Србији – домаћине републичког такмичења за ученике трогодишњих образовних
профила великим комплетом UNIOR алата у колицима за алат.
Синиша Којић је у 12 часова закључио рад Скупштине.

Оливера Поњавић, секретар Заједнице

