
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.
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RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM 
USPOSABLJANJA VODENJE  
ZA UČENJE

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,

vabimo vas, da se vključite v program profesionalnega usposabljanja Vodenje za učenje. Program 
je namenjen ravnateljem, ki se želijo sistematično posvečati razvijanju vodenja za učenje. Raziskave 
namreč kažejo, da ravnatelji, ki imajo in izražajo skrb za učenje in poučevanje, povečajo učinkovitost 
šole ali vrtca. Prav tako je znano, da dajo pomemben prispevek k znanju učencev tisti učitelji, ki jih 
ravnatelj poveže v skupen namen in jih spodbuja k sodelovanju in pogovoru o učenju. 

Program poteka v skupinah s  po osem do devet udeleženci. Srečujemo se mesečno, in sicer osemkrat v 
celotnem programu. Na srečanjih s pomočjo teoretičnih spoznanj, raziskav in razprav krepimo vodenje 
za učenje. Program je v celoti usmerjen v strokovne razprave o pedagoškem vodenju in izboljševanju 
prakse vodenja na tem področju. Ravnatelji bodo sami izbrali področje, ki ga bodo skupno s pomočjo 
teoretičnih spoznanj in izmenjave izkušenj izboljšali. Nove rešitve bodo predstavili na Nadaljevalnem 
programu šole za ravnatelje januarja in v strokovnih člankih. 

Trajanje programa
Program traja eno leto in obsega 54 ur. Prva delavnica bo v sredo, 13. februarja 2013.

Prijava
Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice, ki jo najdete na spletni strani Šole za ravnatelje in bo 
odprta do ponedeljka, 28. januarja 2013.

V program se lahko vključijo ravnateljice in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Z veseljem pričakujemo vašo prijavo.

Lep pozdrav,

 direktor,
 dr. Andrej Koren

Kranj, 15. januar 2013


