ЗАПИСНИК
Са I седнице скупштине Заједнице средњих машинских школа Републике Србије
одржане 19. и 20. 11. 2009. године у Врњачкој Бањи у хотелу ,,Бреза“, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

*ЧЕТВРТАК- 19.11.2009.
1500 -почетак рада СКУПШТИНЕ у сали хотела
1. уводно излагање – поздравна реч
2. извештај о раду Заједнице у претходном периоду (председник Заједнице)
3. обраћање представника Министарства просвете :
- Богољуб Лазаревић,помоћник министра
- др.Радивој Митровић, државни секретар
-Бојан Ристић, начелника за средње стручно образовање
-Милица Герасимовић,саветник-координатор
4. разговор – питања и одговори
• 1700 до 1730 кафе пауза
• 1730 до 1930 рад по групама:
а) група за такмичење ученика (М.Ђурић)
б) група за наставне планове и програме (З.Андријанић)
* ПЕТАК – 20.11.2009
• 1000 до 1200 пленарна седница Скупштине:
1. усвајање измена и допуна Статута Заједнице (секретар Заједнице)
2. извештај са састанака радних група- доношење одлука

Четвртак,19.11.2009.године
1. Седница Скупштине је почела минутом ћутања, одавањем поште патријарху српском,
господину Павлу.

Преседник Заједнице је отворио седницу поздравивши присутне колеге и госте:
- Бојана Ристића, начелника за средње стручно образовање
- Миљојка Луковића, самосталног саветника у министарсву просвете
- Слободана Павловића, члана Националног просветног савета
Затим је образложио зашто седници не присуствују и остали позвани гости, представници
министарсва просвета:
- Богољуб Лазаревић,помоћник министра,на службеном путу у Немачкој
др.Радивој Митровић, државни секретар, на службеном путу у Русији
- Милица Герасимовић,саветник-координатор, службене обавезе
2. У кратким цртама је изнео рад Заједнице у претходном периоду и напоменуо да ће се о
овоме више говорити на седници радних група.
Истакао је да је доста времена утрошено на регистрацији Заједнице и преношењу седишта из
Трстеника у Нови Сад.

До сада је урађено следеће:
- Усвојен је Пословник о раду Извршног одбора Заједнице
- Успешно су организована обласна и републичко такмичење ученика трећег и четвртог
степена.Захвалио се домаћинима такмичења, нарочито је истакао одличну организацију
републичког такмичења ученика трећег степена у Машинско-саобраћајној школи у Чачку
и четвртог степена у Техничкој школи у Смедереву.
- Интезивиран је рад комисије за наставне планове и програме, формиране су радне групе и
одређене школе носиоци за израду функционалних мапа образовних профила.
- Одржано је више састанака у Центру за средње стручно и уметничко образовање.
- Урађене су измене и допуне Статута, Правилника, Анекса правилника и Пословника
такмичења које треба Скупштина да усвоји
- Сајт Заједнице, www.masinskans.edu.rs , одлично функционише
Председник Заједнице је посебно истакао потребу за редовним плаћањем чланарине.Око 60% школа
не измирује уредно своју обавезу плаћања чланарине, а неке школе не плаћају уопште.
Упозорио је на члан 17. Статута којим је дефинисано да школе које не плате чланарину за три месеца
неће се сматрати чланицама Заједнице.
3.У име представника Министарства просвете скупштинарима се обратио Бојан Ристић,
начелник за средње стручно образовање.
Он је изнео своје утиске са семинара одржаног у Сеулу на тему увођења IST технологије у
образовање.
Приказао је кратку презентацију о значају увођења IST технологије у образовање.
У контексту примене IST технологије у образовању, детаљније је образложио систем
образовања у Јужној Кореји и значају припреме наставника.
По завршетку излагања г.Ристића прешло се на следећу тачку дневног реда.
4.У оквиру ове тачке дневног реда развила се дискусија о проблебима у школама и у
образовању уопште:
-

-

В.Вуковић (Н.Београд), истиче проблем одржавања рачунара у школи (опреме и софтвера)
и пита да ли школе могу да добију плаћеног радника за то.
Бојан Ристић: Заједница треба да врши стални притисак на Министарство просвете да би
школе то оствариле
Представник ТШ-Обреновац: предлаже да набавку софтвера плати Министарство просвете
Б.Ристић одговара да уговор о коришћењу софтвера између Микрософта и Министарсва
просвете треба да се потпише и да зато треба изаћи са свим потребама.
С. Којић,Политехничка школа Крагујевац, истиче да 90% професора у настави не користи
могућности рачунара, да је потребно подићи информатичку писменост и за то дати неки
рок.
Братић, ТШ Смедерево : потребно је урадити стандардизацију софтвера и одабрати
један.Сада је већина софтвера пиратска.Семинари су скупи а школе немају
новца.Предлаже да се у оквиру школе мора наћи решење око одржавања рачунара.

По завршетку расправе по овој тачки дневног реда скупу се обратио Слободан Павловић, члан
Националног просветног савета и директор редакције у Заводу за издавање уџбеника.
У свом излагању навео је шта је Министарство све до сада урадило и које је законе донело.
Подржао је предлоге претходника и пожелео је свим присутним колегама срећну и успешну нову
школску годину.

Петак, 20.11.2009.године
1. Секретар Заједнице је изнео да се измене и допуне чланова Статута односе само на
три члана којима се усклађује Пословник о раду Извршног одбора Заједнице са
Статутом.Обзиром да су сви чланови добили Статут Заједнице, указао је који су то
чланови.
Председник Заједнице је отвори дискусију по овој тачки
Расправу је отворио В.Вуковић, ТШ Нови Београд, питањем о начину избора секретара и
потпредседника Заједнице.Он сматра да Извршни одбор Зајенице не може да именује-бира
потпредседника и секретара Заједнице на предлог председника Заједнице, како то сада стоји
у члану 11 Статута, већ њих треба да бира Скупштина.
У расправи је учествовало више чланова:
М.Ђурић, М.Мазалица, М.Аритоновић сматрају да је избор извршен по важећем Статуту и да
ту нема ништа спорно.
З.Андријанић,ТШ Краљево,такође сматра да је све рађено по важећем Статуту, али не види
ништа спорно да чланови Скупштине, ако то сматрају потребним и битним, покрену
инцијативу о измени Статута Заједнице где би се промениле одредбе о избору
потпредседника и секретара Заједнице.
Још неки чланови су узели учешће у расправи која се завршила без коначне одлуке.
2. Председник Заједнице је дао реч председнику Комисије за такмичење,М.Ђурићу.
М. Ђурић је изнео да је радној групи за такмичење присуствовало 36 учесника и да се радило
по следећем дневном реду:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Такмичење ученика у школској 2009./2010. години:
а) такмичарски образовни профили
б) календар такмичења
в) школе домаћини обласних и републичког такмичења
г) тестови знања и радни задаци
3. Избор чланова поткомисија
4. Измене и допуне правилника, анекса правилника и пословника такмичења
5. Разно
У кратким цртама је образложио сваку тачку дневног реда и закључке које је комисија донела.
Записник са састанка радне групе за такмичење биће објављен на сајту Заједнице.
Скупштина је једногласно прихватила извештај са састанка радне групе за такмиење.
Председник Заједнице је затим дао реч председнику комисије за образовне профиле,З. Андријанићу.
З.Андријанић је истакао да је Комисија представила радној групи методу функционалне анализе
профила којом се идентификује компентенције.
Након дискусије чланова радне грпе предложени су закључци који су подељени свим члановима
Скупштине и који ће бити објављени на сајту Заједнице.
Скупштина је једногласно усвојила закључке радне групе за образовне профиле.
Председник Заједнице се захвалио свима на учешћу у раду Скупштине и пожелео им је срећан пут.

Врњачка Бања, 20.11.2009.

Председник: дипл.маш.инж.Милош Мазалица
Секретар:
дипл.маш.инж Милоје Ђурић

