ЗАКЉУЧЦИ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА У СУБОТИЦИ

ЗАЈЕДНИЧКИ:
1. Да се домаћини регионалних и републичких такмичења одреде у текућој календарској за
наредну годину (по могућству на јесењој скупштини).
2. Да ментори имају права да присуствују прегледавању практичних задатака.
3. Да свако од ментора који у току рада са будућим такмичарима уочи у задацима или
питањима грешку сигнализира координатору такмичења.
4. Да захвалнице добијају ментори који су припремали ученике за теоријски и практичан
део.
5. Да комисија или један члан кога одреди координатор такмичења обиђе домаћина
такмичења и помогне у организацији такмичења (припрема радних места, опрема,
сарадња са високошколским установама, сарадња са професионалцима).
6. Да се првопласираном ученику са републичког такмичења из предходне године (за то
такмичење) омогући директан пласман на регионално такмичење.
7. Да се обавезно организују школска такмичења и докази доставе координатору
такмичења.
IV СТЕПЕН:
1. Моделирање: Задатке из теоријског дела да провери Веснић и све корекције доставити
координатору за такмичења
2. ТКУ: Комисији за такмичење да се организују обуке у начину прегледавања који ће они
обавити за 8 колега по региону - обавеза координатора такмичења. Финансирање
(смештај за комисију) - заједница.
- Да се правилник коригује у члану 74 (поред пласираних ученика по квотама са региона
одобрити пласман за републичко такмичење и за двоје ученика са највећим бројем
бодова на нивоу свих региона). Ако прегледање ради централна комисија.
- Да радна група прочешља правилник, достави га УО и презентује на наредној
скупштини.
- Света једногласно изабран за председника комисије.
3. РОБОТИКА: Да постојећа комисија презентује кориговани правилник на наредној
скупштини.
4. МЕХАТРОНИКА: Да школа из Панчева припреми предлог ревијалног такмичења Техничара
мехатронике.
5. Домаћин републичког такмичења Пожега
III СТЕПЕН:
1. МГРТ: Од наредне школске године се такмичење у овој дисциплини се укида.
2. ЗАВАРИВАЊЕ: Постојећа комисија да обезбеди потпуну документацију за прегледавање и
вредновање практичних радова.
3. АМ: Да се цео практичан рад ради на Фиат Пунто.
4. Домаћин републичког такмичења Нови Сад

