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ЗАПИСНИК
са 12. седнице ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
одржане у Кончареву 30.06.2017. године
Председник Заједнице , Александар Вељковић је поздравио присутне госте и присутне чланове ИО
Заједнице, пожелевши им ефикасан рад. Жарко Тасић, директор ЕТиГШ „Никола Тесла“ из Јагодине је поздравио
присутне госте и пожелео добродошлицу у јагодински крај.
Након провере бројног стања, утврђено је да кворум за доношење одлука постоји ( присутно 23 чланова
ИО), те је предложен и усвојен следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

5.

Усвајање Записника са претходне седнице,
Предлог плана рада Заједнице за школску 2017/2018 годину ,
Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2017/2018 годину ,
Информација о активностима везаним за реформу образовања,
Текућа питања,

Тачка 1.
Једногласно је усвојен Записник са 11. Седнице Извршног одбора, одржане у Београду 21.05.2017.
године од стране Извршног одбора Заједнице ЕТШ Србије.
Тачка 2.
Председник Заједнице Александар Вељковић је упознао чланове Извршног одбора са предлогом плана
рада Заједнице за наредну школску годину, по месецима. Предлог плана рада Заједнице за наредну годину
презентован је на видео биму, размотрен и усвојен једногласно од стране чланова Извршног одбора Заједнице.
Александар Вељковић је дискутовао о нивоима организације такмичења. Разматране су могућности организације
нових такмичења из области микрорачунара и области рачунарских мрежа.
Тачка 3.
Секретар заједнице је известио Извршни одбор о рганизацији републичких такмичења и активностима
пре и после такмичења. Хронолошки су изнети подаци са одржаних такмичења и похваљени су домаћини.
Свеобухватнија анализа такмичења следи с јесени на седници Извршног одбора. Награде менторима за успешно
учешће на такмичењима, као и новчане накнаде координаторима за организацију такмичења су иплаћене по
плану.
Извршном одбору Заједнице није презентован предлог термина организације такмичења у подручју рада
електротехника, као и предлог потенцијалних домаћина. Предлог није било могуће сачинити, јер до организације
седнице није био доступан Календар васпитно образовног рада за наредну годину.
Предложено је и усвојено да Републичко такмичење ученика из термичких и расхладних уређаја у
наредној години организује Прва техничка школа из Крушевца.
Извршни одбор Заједнице ће на наредној седници усвојити План календара такмичења подручја рада
електротехника.

Тачка 4.
Александар Вељковић је обавестио Извршни одбор Заједнице да су позиви за ову седницу
правовремено упућени МПНиТР и Заводу за унапређивање образовања и васпитања. Завод се захвалио на
позиву и оправдао одсуство, а Министарство се није изјаснило.
Извршни одбор је упознат са новим образовним профилом Електротехничар обновљивих извора
енергије, који је био у плану уписа две школе,. Похваљене су активности у изради наставних планова и програма
и могућностима који нови образовни профил даје школама Заједнице.
Соколовић Небојша је обавестио присутне о активностима везаним за увођење трогодишњег
образовног профила по кооперативном моделу Електромонтер мрежа и постројења. Упознао је присутне да није
стартовао иновирани образовни профил, упознао са дописом ГИЗа, који од Извршног одбора Заједнице тражи
појашњења зашто школе Заједнице нису планирале овај образовни профил у плану уписа и др. Извршни одбор је
дискутовао на ову тему, оградио се од информација које су достављене од стране Министарства ГИЗу и донео
одлуку да се припреми предлог закључака и достави Скупштини Заједнице на изјашњавање.
Марјан Иванов се захвалио присутнима на подршци за увођење образовног профила Електротехничар
обновљивих извора енергије.
Милан Вукобрат је присутне обавестио о активностима на превођењу образовног профила
Елктротехничар информационих технологија и да се обзиром да НПС није у мандату, очекује одлука Министра о
увођењу у редован систем образовања.
Тачка 5.
У оквиру текућих питања разматран је допис Техничке школе из Пирота, везан за проблеме у
организацији 23. Републичког такмичења одржаног у Ужицу. Упућена је жалба на рад Комисије из ОЕТ2. Извршни
одбор је упознат са Дописом школе.
Потпредседник Заједнице је приметио да директори школа нису поднели писане ивештаје Заједници са
одржаних регионалних такмичења и да је то неопходно у организацији озбиљног такмичења. Такође је навео
протоколарни организциони пропуст Техничке школе из Инђије у организацији Републичког такмичења, везаног за
укључивање Заједнице у организацију.
Милан Вукобрат је упознао присутне са дописом упућеном Савету за стручно образовање везаном за
стручну матуру.Обавестио је ИО о одржаном округлом састанку у организацију Завода са председницима
Заједница, на тему стручне матуре. Договорено је да се у дневни ред Скупштине уврсти Стручна матура и да се
делегати упознају са актуелностима.
ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Алексадар Вељковић,
дипл. инж. електронике

