
ПЛАН И ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА  

 Тим за КВиС  

Стеван Крстоношић  
Наставник предметне наставе у подручју рада машинство и 

обрада метала -координатор тима  

Димитрије Котур  
Наставник стручних предмета у подручју рада 

електротехника  

Јадранка Лилић  Стручни сарадник - педагог  

Александар Ремецки  
Наставник практичне наставе у подручју рада машинсрво и 

обрада Метала  

Јована Јовић  Представник јединице локалне самоуправе  

Мирјана Ћулибрк  НСЗ  

Владимић Новаковић  Струковна удружења  

Весна Илић  Директор  

  

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ  НОСИОЦИ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

−  
Усвајање 

акционог 

плана  за 

школску 

2022/2023 

годину  

Тим КВиС, 

организатор  

практичне 

наставе, 

директор  

Састанци КВиС-а, 

разговори са  

представницима  

ПК Србије, 

послодавцима 

(записници и 

извештаји са 

састанака)  

 
  

Активности везане 

за распоређивање 

ученика код 

послодаваца, израда 

портфолија ученика 

који остварују 

учење кроз рад  

Тим за КВиС, 

родитељи, 

ученици,   

организатор  

практичне 

наставе, 

директор  

Састанци КВиС-а, 

разговори са  

представницима  

ПК Србије, 

послодавцима 

(записници и 

извештаји са 

састанака)  

 

  
Упознавање 

ученика и 

формирање групе 

која ће учествовати 

у активностима 

каријерног вођења, 

радионицама  

Тим КВиС, 

представници  

Ученичког 

парламента, 

одељењске 

старешине 

завршних 

одељења  

Састанци КВиС-а са 

ученицима, 

одељењским  

старешинама  

(записници)  

 

−  Радионице везане за 

испитивање 

интересовања, 

вештина ученика  

Тим за КВиС, 

одељењске  

старешине, 

педагог  

Састанци КВиС-а, 

часови одељењског 

старешине  

Септембар 

  

Октобар   

Новембар 
  

Децембар 
  



 

 
Презентације 

високих  

школа, факултета, 

фирми  

Чланови тима, 

представници  

високих школа, 

факултета, 

послодаваца  

Извештаји са 

презентација, 

промотивни материјал  

 

−  
Посете сајму 

образовања, сајму 

запошљавања  

Чланови тима, 

одељењске 

старешине  

Извештаји са посета,  

промотивни материјал  

 

−  Стручне посете 

фирмама, 

организација посета 

факултетима и 

вишим школама, 

посете основним 

школама ради 

промоције школе  

Чланови тима, 

одељењске  

старешине,  

преставници  

Ученичког 

парламента, 

наставници 

стручних  

Извештаји са посета,  

промотивни материјал  

 

−  

Израда CV-ја и 

припрема за 

разговор са 

послодавцем  

Одељењске 

старешине 

завршних 

одељења,  

наставници 

Економике и 

организације 

предузећа,  

наставници  

Предузетништва, 

наставници  

Грађанског 

васпитања уз  

помоћ чланова 

тима  

Радионице на 

часовима  

одељењског 

старешине, 

Грађанског 

васпитања,  

Предузетништва, 

Економике и 

организације 

предузећа, припрема  

материјала за 

радионица,  

презентација уз  

помоћ чланова тима  

 
−  Анализа рада тима, 

самопроцена, 

извештај о раду 

тима Наставничком 

већу, Школском 

одбору, Савету 

родитеља,  

Ученичком 

парламенту  

Тим за КВиС  Састанак КВиС-а  

Фебруар 
  

Март   

Април 
  

Мај   

Јун   



 

−  Анализа рада тима 

на крају школске 

године, успешност 

уписа ученика на 

високе школе и 

факултете, 

запошљавање 

ученика, 

остваривање 

планираног уписа у 

први разред  

Тим за КВиС, 

ученици  

завршних 

разреда и 

њихове  

одељењске 

старешине  

Састанак КВиС-а  

 

Август 
  


