
Skladno s 106. členom Zakona o organizaciji in financiranju  
vzgoje in izobraževanja

OBJAVLJAMO RAZPIS ZA VPIS V 
PROGRAM ŠOLA ZA RAVNATELJE IN 
OPRAVLJANJE RAVNATELJSKEGA IZPITA 
ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011
Program obsega 144 ur in ima naslednje vsebine: 

Uvod v vodenje v izobraževanju
Teorije organizacij in vodenje 
Načrtovanje in odločanje 
Ravnatelj kot pedagoški vodja 
Ljudje v organizaciji 
Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju
Izbirne vsebine in zaključek programa

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Šole za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj. 
Organizirano bo v 20 dnevih, ki jih bomo izvedli v šestih sklopih po tri dni in dveh 
posameznih dnevih, v naslednjih izvedbenih različicah: 

od oktobra 2010 do junija 2011, od torka do četrtka;
od oktobra 2010 do junija 2011, ob koncu tedna;  
od oktobra 2010 do junija 2012, ob koncu tedna, po trikrat  
v obeh šolskih letih;
med poletnimi, jesenskimi in zimskimi počitnicami ter ob koncu 
tedna, od julija 2010 do aprila 2011. 

Program šole za ravnatelje je namenjen ravnateljem in kandidatom za ravnatelje. 
Udeleženci bodo lahko opravili vse obveznosti za ravnateljski izpit in pridobili 9 točk 
v skladu s Pravilnikom o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Na podlagi tega razpisa se lahko prijavite tudi k opravljanju ravnateljskega izpita 
zunaj programa šole za ravnatelje in na podlagi Sklepa Strokovnega sveta RS za 
splošno izobraževanje.

Na razpis se prijavite na spletni strani Šole za ravnatelje www.solazaravnatelje.si.  

Natisnjeno prijavnico s prilogami, navedenimi na prijavnici, pošljite tudi po pošti 
na naslov Šola za ravnatelje (program ŠR), Predoslje 39, 4000 Kranj, do petka,  
7. maja 2010.

Več podatkov najdete na spletni strani www.solazaravnatelje.si, dodatna pojasnila 
dobite tudi po telefonu 04 595 12 66 ali e-pošti eva.valant@solazaravnatelje.si.

Razpisujemo 5 skupin, če bo prijav več, bomo opravili izbiro med kandidati, merilo 
za izbiro bo izpolnjevanje pogojev za ravnatelja. Prepozno prispelih prijav ne bomo 
mogli upoštevati.

Kandidate bomo obvestili o izboru do ponedeljka, 31. maja 2010.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a.
b.
c.

d.

Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, T+386 4 595 12 60, F+386 4 595 12 61, info@solazaravnatelje.si, www.solazaravnatelje.si

Razpis za vpis v pRogRam 
usposabljanja Razvoj 
Ravnateljevanja 

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,
vabimo vas, da se vključite v program usposabljanja Razvoj ravnateljevanja. namenjen je 
ravnateljicam in ravnateljem po dveh mandatih ravnateljevanja.  

značilnosti programa:
•	usmerjenost v kakovost, izboljšave in načrtovanje na področju vodenja,
•	spodbujanje profesionalnega razvoja ravnateljev in mreženja,
•	posvet in izmenjava izkušenj s strokovnjaki in praktiki,
•	samoevalvacija lastnega vodenja z elementi kritičnega kolegialnega presojanja,
•	delna izbirnost vsebin,
•	vzajemno svetovanje in projektno delo.

Izvedba programa
pri oblikovanju programa smo pri vsebini in načinu izvedbe združili dolgoletne izkušnje v Šoli za 
ravnatelje pri delu z ravnatelji in sodobne pristope pri usposabljanju vodij v vzgoji in izobraževanju. 

program sestavljajo štiri med seboj povezane oblike dela:
•	trije moduli,
•	 izbirne vsebine, 
•	vzajemno svetovanje, 
•	projektno delo.

moduli in izbirne vsebine bodo potekali v skupini do 30 udeležencev, medtem ko se boste pri vzajemnem 
svetovanju in projektnem delu razdelili v manjše skupine, v katerih si boste ob pomoči strokovnjakov iz 
Šole za ravnatelje izmenjevali izkušnje in oblikovali izvirne rešitve na področju vodenja. 

Trajanje programa 
program traja dve leti in obsega 108 kontaktnih ur, od tega bo 24 ur vzajemnega svetovanja potekalo na 
šolah in v vrtcih. izvedba bo trajala od aprila 2013 do marca 2015.

Izbor
Če bo prijavljenih preveč kandidatov, bomo izvedli izbirni postopek.

merila za izbor so: 
•	regionalna zastopanost, 
•	število let ravnateljevanja in 
•	zastopanost po ravneh izobraževanja. 

Prijava
prijavite se lahko preko elektronske prijavnice, ki jo najdete na spletni strani Šole za ravnatelje in bo 
odprta do 18. junija 2012. 

lep pozdrav,
 direktor,
 dr. andrej Koren
Kranj, 1. junij 2012

Razvoj ravnateljevanja


