ЗАПИСНИК
са XI седнице Извршног одбора Заједнице средњих машинских школа
Републике Србије одржане 9.06.2011.године у Техничкој школи у Младеновцу
Седници нису присуствовали:
1.
2.
3.
4.

Атила Сивери
Драган Туцаковић
Мирослав Аритоновић
др Бојан Ристић

-

Техничка школа Ада
Техничка школа Ужице
ТШ ,,М.Петровић Алас“ К. Митровица
Министарство просвете и науке

Присуством дванаест чланова ИО обезбеђен је кворум и седница је почела.
Председник Заједнице, Милош Мазалица, је дао реч директору школе, Драгану Мијаиловићу,
који је поздравио све присутне чланове ИО и пожелео им успешан рад.Истакао је да његова
школа данас прославља Дан школе и да му је посебно драго што се седница ИО Заједнице
одржава истога дана. Затим се прешло на утврђивање дневног реда.
Дневни ред је једногласно усвојен без дискусије.

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Верификација новоизабраних чланова ИО Заједнице
3. Извештај са обласних и републичког такмичење ученика
4. Именовање члана радне групе за предмет физика за учешће
у пројекту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања: Развијање
образовних стандарда за крај основног, опште средњег и средње стручног образовања
5. Разно
1. тачка
Записник са претходне седнице ИО једногласно је усвојен без дискусије.
2.тачка
Милош Мазалица је представио чланове ИО Заједнице који су изабрани на Областима, а то су:
Прва Област
- Миодраг Јањош, СШ ,,22 октобар“ Жабаљ
- Атила Сивери, Техничка школа Ада, представник националних мањина
- мр Милорад Илић, Машинска школа Панчево
Друга Област
- Драган Мијаиловић, Техничка школа Младеновац
Пета Област
-

Ибраими Иљми, Средња школа ,,Сезаи Сурои“ Бујановац,представник
националних мањина

Председник ИО је предложио да свим члановима ИО Заједнице, новоизабраним и осталим
којима је мандат потврђен, мандат траје четири године од 9.06.2011. године.
Прелог је једногласно усвојен.
3.тачка

Председник Комисије за такмичење, М.Ђурић, је поднео детаљан писани извештај о одржаним
Обласним и Републичком такмичењу ученика у занимањима трећег и четвртог степена.
Истакао је да је припрема и организација свих такмичења била одлична и да је то допринело да
она протекну без битних примедби и да се на време заврше.Посебно добро је било
организовано републичко такмичење ученика трећег степена у Краљеву и четвртог степена у
Брзећи (хотел ,,Јуниор“), где је домаћин била МТШ ,,15. мај“ из Ниша.
Тројици првопласираних такмичарара у свим занимањима Организатор је доделио: дипломе,
медаље, пехаре и вредне награде, а њиховим менторима захвалнице и награде.
Реч су затим узели директори школа које су биле домаћини републичког такмичења:
Зоран Андријанић, МТШ ,,14 октобар“ Краљево: сложио се са излагањем М.Ђурића и истакао
да се потрудио, заједно са колективом школе, да се сви такмичари и гости пријатно осећају за
време такмичења и да задовољни оду из Краљева.Жали што није било културних садржаја за
све госте, због мало слободног времена и предлаже да се такмичење продужи за један дан (два
пансиона).Сматра да то неће много повећати финансијске трошкове, а да ће корист бити много
већа.Трошкови организације су доста већи од средстава добијених од котизације и
Министарства, али не жали јер је струка у питању.
Александар Стевановић, директор МТШ ,,15. мај“ Ниш: захвалио се што је позван на седницу
ИО заједнице и што може да изнесе своје утиске са такмичења где је његова школа била
домаћин.Драго му је што је чуо само речи хвале за организацију такмичења, али замера што
нико из Министарства и Завода није присуствовао иако су били позвани.Драго му је што су сви
отишли задовољни, али не би препоручио овакву организацију ако школа није у близини
хотела.
У дискусији су учествовали:
М.Мазалица: без обзира што све мање новаца добијамо од Министарства, а питање је колико
ћемо убудуће и добијати, такмичење се задњих година одвија добро, без већих примедби и
жалби и према предвиђеној сатници.Предлаже увођење такмичења у занимању Техничар за
компјутерско управљање.Нека занимања нам се гасе (бравар,аутолимар) и треба размислити о
времену такмичења јер се деца касно враћају са такмичења што је опасно по њихову
безбедност.Такође, на свечаној вечери деца остају дуго што се лоше одражава на пласман, а
може довести и до повреде приликом израде практичног рада.
Верица Манић-Петровић: предлаже да расмислимо о могућности смештаја деце код другова
из места где се одржава такмичење и да ће то смањити трошкове смештаја и исхране.
Душан Миловановић: у Београду су пробали да организују такмичење ученика у занимању
ТКУ, али нису успели због календара, нема термина.Предлаже такмичење из AutoCAD-а
заједно са такмичењем ученика у занимању МТКК.Истиче да је потребно дружење, али је
против оваквог начина, у виду свечане вечере и прегласне музике.
М.Ђурић: предлаже да школе које имају образовни профил ТКУ и располажу са одговарујућом
опремом, образују поткомисију која ће припремити правилник такмичења, питања и радне
задатке.На састанку Радне групе за такмичење се доносе све одлуке везане за такмичење у
нареној школској години, као што је промена правилника, измена базе питања и одговора,
радни задаци, увођење нових такмичарских занимања и слично.
По завршетку дискусије извештај је једногласно усвојен.
4. тачка
Секретар Заједнице, М.Ђурић је упознао чланове ИО о допису Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања упућеном Заједници машинских школа да делегирају једног
представника Заједнице који ће учествовати у раду радне групе за предмет физика.

За члана радне групе за учешће у Пројекту Развијање образовних стандарда за крај основног,
опште средњег и средње стручног образовања за предмет физика, Заједница машинских школа
Републике Србије предлаже:
Вуковић Веселина, директора техничке школе Нови Београд.
Предлог је једногласно усвојен.
5. тачка
З.Андријанић: Школе се налазе у проблему, јер са факултета излазе свршени мастери и
студенти струковних студија специјалисти, а немамо Правилник по коме би их могли
запослити.Предлаже да покренемо поступак израде Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
Сходно члановима 8 и 121 Закона о основама система образовања, који дефинишу ко може да изводи
наставу у школи, потребно је допунити или израдити нови Правилник о врсти стручне спреме јер
постојећи не обухвата стручну спрему свршених студената по Болоњској декларацији.
Заједница машинских школа Републике Србије је спремна да у најкраћем року изради предлог
Правилника о врсти стручне спреме у подручју рада машинство и обрада метала из стручних предмета.
С.Којић: истиче да је велики проблем постојећи Правилник о врсти стручне спреме наставника. Као
излаз је потребна компетенција, а не верује да неко ко формално испуњава Правилник може да испуни
програм и научи децу.Тешко је пронаћи наставника шестог степена који зна да заварује и зато предлаже
да упутимо захтев Министарству да тај део правилника измени и релаксира и омогући директору школе
који је одговоран за квалитет образовања да може да интервенише и ангажује стручно лице.Лакше ће
дипл.маш.инжењер да донесе диплому заваривача, него заваривач диплому машинског инжењера. Битан
му је став ИО о овом питању, јер се већ једном дискутовало и било је опречних ставова.
Пита, да ли има нека информација о измени наставних планова и програма и нешто везано за иновирање
програма.На основу којих планова ће се вршити подела часова јер до 15. августа је потребно доставити
спискове о вишковима наставника по школама.Констатује да је наш Правилник у колизији за Законом и
предлаже да ИО упути Министарству инцијативу о његовој измени.
М.Мазалица: добио је информацију да Министарство и Синдикат разговарају о изменама и допунама
Закона о основама образовања и васпитања.Школе су послале своје предлоге пре три месеца, а о овоме
се тек сада разговара.Што се тиче измене наставних планова и програма рад на томе је за сада стопиран
и нема информација када ће бити настављен.Са Центром је тешко успоставити комуникацију.
С.Којић: да ли ми треба да чекамо да нам други уради измене наставних планова и програма или да
предложимо људе испред Заједнице који ће то радити.
З.Андријанић: што се тиче измене наставних планова и програма, он и Тикомир Будински су урадили
измене за неколико образовних профила и предлаже да на следећој седници чланови ИО размотри те
материјале и као предлог пошаљу Министарсву.
После дискусије усвојен је следећи предлог:
Комисија за наставне планове и програме да размотри материјале које су урадили Андријанић и
Будински, да уради коначан предлог који ће доставити ИО на усвајање.
М.Мазалица: предлаже да се Скупштина Заједнице одржи у октобру, а дневни ред ће бити утврђен на
следећој седници ИО.
Пошто више није било дискутаната седница је завршена.

Шабац, 16.06.2011.

Секретар Заједнице
Милоје Ђурић

