ЗАПИСНИК

са 14. састанка Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских школа Републике
Србије одржаног 17.9.2015.г. у Политехничкој школи у Крагујевцу
Састанак је почео у 1100. Председник Заједнице, Синиша Којић, је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Реализација уписа у школску 2015/2016.г.
3. Разматрање Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе
која обавља делатност средњег образовања
4. Информисање о пројекту Програмирање робота
5. Договор о исплати трфошкова за учеснике НеРеЛа летње школе
6. Сарадња са ГИЗ-ом око нових образовних профила
7. Припрема јесење Скупштине
8. Разно
Закључци:
1. Записник са 13. састанка УО и НО је једногласно усвојен.
2. Полазни основ за предлог плана уписа за шк. 2015/2016.г. није био прошлогодишњи
упис, већ конкурс без допуна, а између то двоје има много разлике. Договор је да се
тражи од МПНТР следеће године да утврде унапред јасне критеријуме за упис које не
могу мењати ШУ. Највеће губитке што се тиче броја одељења на упису је претрпела
Заједница машинских школа. Гости овог састанка су били председник - Александар
Вељковић и секретар- Небојша Соколовић Заједнице електротехничких школа. Они су
спремни на сарадњу ове две највеће заједнице средњих стручних школа и сматрају да
су ова два подручја рада испреплитана. Председник ЗЕШ је рекао да су нашим
школама неопходна трогодишња занимања. Подсетио је на састанак наше две
заједнице са ГИЗ-ом где је било договерено да се ради на новим образовним
профилима: 1. аутомехатроничар, који би био комбинација аутомеханичара и
аутоелектричара и 2. електромонтер мрежа и постројења. До данашњег дана нисмо
добили званичан одговор нити од ГИЗ-а, нити од МПНТР шта је са тим образовним
профилима и обе заједнице траже тај одговор. Председници синдиката у просвети
немају никакав проблем да се састану са министром, а председници две највеће
заједнице ССШ имају проблем да дођу до министра и покушају да реше низ проблема.
Зато се ЗМШ много ослања на Министарство привреде и Привредну комору и
покушава преко њих да реши одређене проблеме.
3. У Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установе није

дефинисан број помоћних наставника и пише да се њихов број утврђује на
основу наставног програма за одговарајуће подручје рада и образовни профил.
У наставним програмима то апсолутно није дефинисано, тако да ћемо упутити
допис МПНТР у коме ћемо тражити појашњење колико може школа да прими

помоћних наставника и која стручна спрема може бити плаћена. Такође ћемо
тражити појашњење за члан 10 Правилника, јер је дефинисан један
организатор практичне наставе за школе од 16-24 одељења. Шта је са школама
које имају преко 24 одељења, неколико подручја рада, колико оне могу имати
организатора практичне наставе? Сви директори школа сматрају да је много
нарушен квалитет рада у школама са пријемом нових људи који су технолошки
вишкови или су са непуним нормама , да су синдикати моћни, а да је њихв
положај скроз омаловажен.
4. Катарина Вељковић, одговорна за пројекат „Програмирање робота“ је присутне
упознала да је ЗМШ аплицирала за пројекат „Такмичење у Програмирању робота за
ученике основних школа“код Министарства спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација. Буџет је 520 000 динара и планирано је да се наставници основних
школа обуче за рад на лего роботима и да се поред 4 постојећа центра у Нишу,
Београду Новом Саду и Крагујевцу проширимо на још 5 центара: Ваљево, зајечар,
Суботица, Ужице и Лесковац и да школе у свим центрима добију лего робота.
Такмичења ће се реализовати у ових 9 центара (неће бити републичког такмичења).
Катарина Вељковић ће реализовати обуку за наставнике осн. школа, вероватно на
зимском распусту. Циљ је да технику чинимо примамљивијом међу основцима и да се
продуби сарадња основних и средњих школа.
5. Последње недеље августа 2015. Је реализована летња школа у оквиру пројекта
НеРеЛа. Договор председника обе заједнице је да крајњи рок за исплату трошкова
буде крај октобра 2015. Сви наставници морају попунити ИМР образац и путни налог
на своју заједницу.
6. На састанку са ГИЗ-ом који је одржан у септембру 2015.г. у хотелу „М“ у Београду и
коме је присуствовао Синиша Којић је речено да неће бити нових образовних профила
у овој години у подручјима рада Машинство и обрада метала и Електротехника. ГИЗ ће
помоћи формирању Секторских већа за машинство и електротехнику. Представници
ГИЗ-а су рекли да је изостављен критеријум родна равноправност код нових
образовних профила. Секретар ЗЕШ Соколовић је истакао да се ујединило око 200
школа по питању аутомехатроничара и електромонтера мрежа и постројења, да је
обављено много заједничких састанака и много посла већ урађено. Обе заједнице
траже од ГИЗ-а и МПНТР званичан одговор на допис који смо им упутили 18.12.2014.г.,
тј. у ком правцу иде даље финансирање ГИЗ-а.
7. Предлог је да јесења Скупштина ЗМШ буде у Вршцу у хотелу Србија и то у 2. недељи
новембра 2015. Тамо ће се размотрити питање техничких гимназија, које је
интересантно за обе Заједнице.
8. Бранко Голоскоковић, директор ТШ из Ваљева, члан УО, није могао да присуствује
овом састанку, али је послао мејл који смо у целости прочитали. Односи се на тренутни
незавидни положај директора школа, који су одговорни су за све, а синдикати се питају
и контролишу. Сви присутни се слажу да је то тако и лоше се осећају због тога, али
ЗМШ нема задатак да се бави положајем директора и сматрају да треба мало сачекати
са овом темом.
Састанак је завршен у 14 часова.
Крагујевац, 17.9.2015.

Оливера Поњавић, секретар ЗМШ

