ЗАПИСНИК
са 12. седнице Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије, која је одржана 10. и
11.6.2016. на Власинском језеру у хотелу „Нарцис“ – домаћин је ТШ“Раде Металац“ из Лесковца
ПРВИ ДАН:
-

Гордана Митровић, представник ЗУОВ-а, Законска регулатива везана за обуке
Милица Герасимовић, представник ЗУОВ-а, Стручно усавршавање наставника
Јелена Лучић, Никола Ђорђевић, BILSTEIN group, ECAP програм обука за 2016.г.
Мирјана Величковић, компанија FESTO, Дидактичка опрема за мехатронику
Наташа Јерковић Ђукановић, TEMPUS, Нови пројекти у образовању
Јелица Селаковић, МПНТР, Примена новог закона о инспекцији у надзору
образовних установа
Senin Samuil – Систем образовања у Бугарској

ДРУГИ ДАН:
Рад у шест група: четири групе за свако такмичење у машинству ( у раду групе за
такмичење у Моделирању, Компјутерској графици и Статици учествују
представници Машинских факултета из Београда, Крагујевца и Ниша), једна група
за нове образовне профиле и једна група за разматрање Правилника о
критеријумима и стандардима за финансирање установе.
Пленарни део:
-

Извештај о раду ЗМШ у периоду од претходне - јесење до ове - 12.седнице
Скупштине
Извештај са одржаних републичких такмичења
Закључци радних група

петак 10.6.2016.
1. Гордана Митровић је презентовала Законску регулативу везану за обуке у подручју
рада Машинство и обрада метала – Неформално образовање одраслих. Презентација
је у прилогу записника.
2.

Милица Герасимовић је презентовала Стручно усавршавање наставника. Презентација
је у прилогу записника. Објаснила је присутнима зашто поједини Програми стручног
усавршавања које су поднеле школе нису позитивно оцењени од стране ЗУОВ-а и нису
укључени у каталог програма сталног стручног усавршавања наставника.

3. Јелена Лучић и Никола Ђорђевић су нас обавестили да ЕCAP школски центар за обуку
аутосервисера, који се налази у Рипњу поред Београда од школске 2016/2017.г.
званично постаје део школског система Републике Србије. ЗУОВ под покровитељством

МПНТР одобрио је 5 програма обука ЕCAP школског центра. Обуке су укључене у
каталог програма сталног стручног усавршавања наставника у периоду од две шк.
године 2016/2017. и 2017/2018. На сајту www.ecap.co.rs се могу наћи информације о
обукама.
4.

Мирјана Величковић је презентовала FESTO дидактичку опрему за мехатронику и
њена презентација је у прилогу.

5. Наташа Јерковић Ђукановић je присутне упознала са тренутним и будућим
могућностима за школе, везано за ТЕMPUS пројекте и презентација је у прилогу.
6. Јелица Селаковић -Примена новог закона о инспекцији у надзору образовних установа,
презентација је у прилогу
7. Senin Samuil, директор школе из Бугарске има успешну дугогодишњу сарадњу са
директором школе Славољубом Станојевићем - ТШ“Раде Металац“ из Лесковца. Врши
се и размена ученика. Он је присутне упознао са: начином финансирања по ученику у
Бугарској, платом и стимулацијом наставника итд.
Субота 11.6.2016.
-

Сви присутни су од 9-11 сати радили у шест група.
У 11 сати је почео пленарни део:
1. Којић је поднео извештај у раду ЗМШ у претходном периоду:
Од прошле скупштине одржане у Вршцу одржана су 3 састанака УО и НО Заједнице: у
Панчеву, Ваљеву и на Власини. Записници се налазе на сaјту. Бавили смо се:




Одређивањем домаћина за регионална и републичка такмичења
Разматрали смо Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе
Усвојили смо Финансијски извештај за 2015.г

Од ове године по први пут смо организовали републичка такмичења за ТКУ и МГРТ.
Формирана су поред 4 постојећа ( Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац) још 6 центара за
роботику у Суботици, Панчеву, Ваљеву, Ужицу, Лесковцу и Зајечару. Све те школе су добиле
лего роботе.
На републичком такмичењу у Програмирању робота у Зајечару, учествовали су ревијално и
ученици из Приједора. Такмичењу су присуствовали помоћнице министра Србије и Републике
Српске.
Настављена је сарадња са ГИЗ-ом и у наредном периоду ће подржати иновирање новог
профила у машинству – аутосервисер (аутомеханичар и аутоелектричар) и аутокаросериста
(лимар и лакирер).
Успостављена је много боља сарадња са привредом и факултетима што показују наша
такмичења и скупштине.

-

Договорено је да се састанци Скупштине акредитују у Заводу и да сви присутни добију
2 бода-за сваки дан по бод и то као присуство конференцији. Мора се на месец дана
унапред послати агенда Скупштине Заводу, да би могло да буде акредитовано.

-

база питања за такмичења на сајту преведена је на мађарски језик – Немет Тибор из
Суботице

2. За четири републичка такмичења: 1. за трогодишње обр. профиле 2. За Моделирање,
Компјутерску графику и Статику, 3. Програмирање робота, 4. За Техничаре за компјутерско
управљање су поднети извештаји и углавном је све протекло у реду.
3. Душан Миловановић, председник Надзорног одбора је упознао присутне са финансијским
извештајем за 2015. г. који је детаљно презентовала Мирјана Милојевић, која се бави
финансијским пословима за ЗМШ на претходном састанку УО у Ваљеву. Једногласно је
Скупштина усвојила финансијски план, а он се налази на сајту у записнику са 17. састанка
УО и НО.
4. Радне група за такмичења – за сва такмичења одговорна особа је Славољуб Станојевић,
ТШ „Раде Металац“ Лесковац. Одређене су одговорне особе за појединачна такмичења.
- за ТКУ – Светислав Секулић, Машинска школа Панчево
- за Моделирање, Компјутерску графику и Статику – Драган Ћировић, Мачванска средња
школа, Богатић
До јесење Скупштине ће се извршити одређене измене у правилницима за ова два
такмичења и оне ће бити тада усвојене.
5. Радна група за нове образ. профиле је поново констатовала да МПНТР мора дати јасну
методологију за увођење нових профила, а не само да могу да пролазе профили немачке
организације ГИЗ и швајцарске организације СДЦ, које дају огроман новац.
6. Радна група за измене Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање
установе је направила допис који ће бити прослеђен МПНТР до 24.6.2016.г., јер је тражено
од ЗМШ да достави своје предлоге и сугестије о истом. Тај допис је у прилогу овог
записника.

Оливера Поњавић, секретар Заједнице машинских школа

