
Услуге КВиС-а Опис активности Циљ активности 
Начин 

реализације 
Потребни 
ресурси 

Време реализације 
Носиоци 

активности 
Партнери у 

реализацији 
Корисници 

услуга 
Очекивани исходи 

Начини евалуације 
и  праћења 

Израда и 
упознавање са 
планом и 
програмом 
тима за КВиС  

1. Израда и усвајање Плана 
и Програма каријерног 
вођења и саветовања 
Тима за КВиС 

Пружање 
подршке са 
циљем 
професионалног 
и личног развоја 
ученика 

Састанак Тима за 
КВиС 

Кабинет и 
техничка 
подршка 

Септембар Тим за КВиС 

Стручна служба, 
директор и 
председници 
стручних тимова 

Тим за КВиС 
и чланови 
школског 
одбораУпоз 

Усвојен План и 
Програм Тима за 
КВиС  

Прихватање Плана 
и Програма Тима за 
КВиС од стрене 
школског одбора 

2. Упознавање чланова 
наставничког већа са 
Планом и Програмом 
каријерног вођења и 
саветовања ученика 

Упознати 
Наставничко 
веће и стручну 
службу са 
Планом и 
Програмом 
каријерног 
вођења и 
саветовања 
ученика 

Излагање на 
седници 
Наставничког 
већа 

Кабинет и 
техничка 
подршка 

Септембар Тим за КВиС 
Наставничко 
веће и стручне 
службе 

Наставничко 
веће и 
стручне 
службе 

Наставничко веће 
је упознато са 
Планом и 
активностима у 
оквиру Програма 
Тима за КВиС 

Записник са 
седнице 
Наставничког већа 

3. Упознавање ученика са 
Планом и Програмом 
каријерног вођења и 
саветовања  

Упознати 
ученике са 
Планом и 
Програмом 
каријерног 
вођења и 
саветовања  

Излагање 
одељењског 
старешине на 
ЧОС 

Кабинет Септембар/октобар  
Одељењске 
старешине 

Тим за КВиС Сви ученици 

Ученици су 
упознати са 
активностима у 
оквиру Програма 
Тима за КВиС 

Анкета 

4. Упознавање родитеља 
са Планом и Програмом 
каријерног вођења и 
саветовања ученика 

Упознати 
родитеље са 
Планом и 
Програмом 
каријерног 
вођења и 
саветовања 
ученика 

Излагање 
одељењског 
старешине на 
родитељском 
састанку, објава 
на сајту школе 

Кабинет Новембар 
Одељењске 
старешине 

Тим за КВиС 
Родитељи 
свих ученика 

Родитељи су 
упознати са 
активностима у 
оквиру Програма 
Тима за КВиС 

Записник 
одељењског 
старешине са 
родитељског 
састанка 

Каријерно 
информисање у 
оквиру редовне 
наставе 

5. Планирање каријере 

Оснаживање 
ученика на пољу 
планирања 
каријере 

Излагање 
наставника 
предузетништва 
на часовима 
предузетништва 

Кабинет, 
штампани 
материјал 

Новембар/децембар 
Наставници 
предузетништва 

Тим за КВиС 
Ученици III и 
IV разреда 

Ученици су 
оспособљени за 
самостално 
планирају 
каријеру 

Анкета 

6. Израда CV-а 
Оснаживање 
ученика за 
израду  CV-а 

Излагање 
наставника 
грађанског 
васпитања и 
предузетништва, 
излагање 
васпитача 

Кабинет, 
штампани 
материјал 

Фебруар (евентуалне 
измене су могуће у 
складу са планом и 
програмом наставе 
предузетништва) 

Наставници 
грађанског 
васпитања и 
предузетништва 

Тим за КВиС 
Ученици III и 
IV разреда 

Ученици су 
оспособљени за 
самосталну 
израду  CV-а 

Израђен  CV 
ученика 

7. Припрема за разговор са 
послодавцем 

Стицање 
вештина 
представљања 
личних 
карактеристика 
значајних за 
запошљавање и 
рад 

Излагање 
наставника 
грађанског 
васпитања и 
предузетништва, 
излагање 
васпитача 

Кабинет, 
штампани 
материјал 

Март (евентуалне 
измене су могуће у 
складу са планом и 
програмом наставе 
грађанског васпитања 
и предузетништва) 

Наставници 
грађанског 
васпитања и 
предузетништва 

Тим за КВиС 
Ученици III и 
IV разреда 

Ученици су 
развили вештине 
за представљање 
пред 
послодавцем 

Евиденција 
предметног 
наставника 

Програм Тима за каријерно вођење и саветовање 



8. Радионице за ученике  III 
и IV разреда (матуранти) 
о темама везаним за 
каријерно вођење и 
саветовање 

Стицање 
вештина 
представљања 
личних 
карактеристика 
значајних за 
запошљавање и 
рад 

Радионице на 
часовима 
грађанског 
васпитања и 
предузетиштва 
(игровне 
активности), 
ваннаставне 
активности, рад 
са васпитачем 

Кабинет, 
штампани 
материјал 

Април 

Наставници 
грађанског 
васпитања и 
предузетништва 

Тим за КВиС 
Ученици III и 
IV разреда 

Ученици су 
развили вештине 
за представљање 
пред 
послодавцем 

Евиденција 
предметног 
наставника 

Каријерно 
информисање о 
наставку 
школовања 9. Оснивање каријерног 

кутка са релевантним 
информацијама о 
високошколским 
установама 

Информисање 
младих о 
могућностима 
даљег 
школовања 

Обезбеђивање 
простора за 
информисање 
ученика о даљег 
школовања 

Простор, 
огласна табла, 
брошуре и 
флајери 
високошколских 
установа 

Октобар – мај Тим за КВиС  
Представници 
високошколских 
установа 

Сви ученици 

Ученици су 
информисани о 
могућностима 
даљег 
школовања, 
прикупили су 
брошуре и 
разговарали са 
представницима 
високошколских 
установа 

Постери, брошуре, 
флајери и остали 
пропагандни 
материјали 

 

10. Посета представника 
високошколских 
установа 

Информисање 
младих о даљем 
школовању, 
пружање 
подршке за 
наставак 
школовања  и 
развијање 
свести о значају 
целоживотног 
учења 

Презентација 
високошколских 
установа 

Кабинет Октобар - мај 
Директор, 
стручна служба, 
Тим за КВиС 

Високошколске 
установе 

Ученици III и 
IV разреда 

Ученици су 
информисани о 
могућностима 
даљег школовања 
и оснажени за 
лакше доношење 
одлука 

Извештај стручне 
службе 

11. Посета ученика 
високошколској 
установи 

Информисање 
младих о даљем 
школовању у  
области 
пољопривреде, 
прераде хране и 
ветерине,  
пружање 
подршке за 
наставак 
школовања  и 
развијање 
свести о значају 
целоживотног 
учења 

Посета 
високошколским 
установама 

трошкови 
превоза и 
исхране  

Октобар - април 

Директор, 
наставници 
стручних 
предмета, 
организатор 
практичне 
наставе 

Високошколске 
установе 

Сви ученици 

Ученици су 
информисани о 
могућностима 
даљег школовања 
и  оснажени за 
лакше доношење 
одлука 

Записник са 
седнице 
Наставничког већа 

12. Посета ученика Сајму 
професионалне 
оријентације 

Информисање 
младих  о 
могућностима 
даљег 
афирмисања 
(школовања 
и/или 
запошљавања) 

Посета Сајму 
професионалне 
оријентације 

Ресурси у 
организацији 
Тима за 
промоцију 
школе 

Април 

Тим за 
промоцију 
школе, Тим за 
КВиС, 
наставници 
стручних 
предмета 

Високошколске 
установе, 
Национална 
служба за 
запошљавање 

Ученици III и 
IV разреда 

Ученици су 
информисани о 
могућностима 
даљег школовања 
и запошљавања и  
оснажени за 
лакше доношење 
одлука 

Записник са 
седнице 
Наставничког већа 



 

              Председник Тима за каријерно вођење и саветовање 

              ______________________________________________ 

Каријерно 
информисање о 
занимању и 
тржишту рада 13. Стручне посете 

привредним субјектима 
(практична и блок 
настава) 

Стицање 
стручних 
вештина за 
професионално 
обављање 
будућих 
занимања 

Посета 
предузећима и 
социјалним 
партнерима 

Опрема и 
ресурси везани 
за струку 

Октобар –мај 

Наставници 
стручних 
предмета, 
организатор 
практичне 
наставе 

Веће стручних 
предмета 

Сви ученици 

Ученици се 
упознају  и 
учествују у 
производнмм 
процесу . Ученици 
се мотивишу за 
одређена 
занимања 

Извештај о посети 

14. Учестововање на 
школској манифестацији  
„Дани хлеба и сира“ 

Промоција 
школе, развој 
предузетничких 
компетенција  и 
вештина 
комуникације 
код ученика 

Израда и продаја 
пекарских 
производа и 
производа од 
млека 

Опрема и 
ресурси везани 
за производњу 
и продају 
производа 

Новембар 

Тим за 
промоцију 
школе, Тим за 
КВиС, 
наставници 
стручних 
предмета, 
руководство 
школе и стручни 
сарадници 

Дом културе 
Пирот, стручне 
школе  из 
области 
производње и 
прераде хране 
на територији 
Р.Србије  

Сви ученици 

Ученици су 
радили на 
унапређењу 
предузетничких 
компетенција 

Записник 
Наставничког већа 

15. Посета и учествовање 
сајмовима 
пољопривреде 

Стручно 
усавршавање 
ученика из 
области 
производње и 
прераде хране 

Посета и 
учествовање на 
сајмовима хране 

Трошкови 
превоза и 
исхране 

Октобар – мај 

Тим за КВиС, 
наставници 
стручних 
предмета, 
организатор 
практичне 
наставе, 
руководство 
школе 

Организатори 
сајмова 

Сви ученици 

Ученици су 
упознати са 
савременим 
технологијама у 
производњи 
хране 

Записник 
Наставничког већа 

Активности 
Тима за КВиС 16. Сарадња са 

институцијама стручног 
усавршавања 
наставника и васпитача 

Стручно 
усавршавање 
Тима за КВиС 

Похађање 
семинара 

Трошкови 
превоза, 
исхране и 
смештаја 

Октобар – мај 
Руководство 
школе, 
директор 

Институције за 
стручно 
усавршавање 
наставника и 
васпитача 

Чланови 
Тима  за 
КВиС 

Чланови Тима су 
оснажени за 
каријерно вођење 
и саветовање 
ученика 

Сертификат са 
семинара 

17. Стручно усавршавање 
наставника за каријерно 
вођење и саветовање 

Оснаживање 
наставног 
особља за 
карујерно 
вођење и 
саветовање 

Интерна обука 
Кабинет, 
техничка 
подршка 

Октобар – мај Тим за КВиС 
Стручна служба, 
директор 

Наставно 
особље 

Наставници су 
оснажени за 
каријерно вођење 
и саветовање 
ученика 

Евиденција 
присутних 
наставника 

18. Анализа рада Тима за 
КВиС 

Унапређење 
рада Тима за 
КВиС 

Састанак Тима за 
КВиС 

Кабинет Јун  Тим за КВиС 
Руководство 
школе, Стручне 
службе 

Наставничко 
веће 

Чланови Тима за 
КВиС су урадили 
евалуацију 
сопственог рада, 
утврдили 
недостатке и 
предложили 
измене Плана и 
Програма за 
наредну школску 
годину 

Годишњи извештај 
Тима за КВиС 


