›
NADALJEVALNI PROGRAM
ŠOLE ZA RAVNATELJE
LifeClass hoteli, Hotel Slovenija, Portorož

Vabilo

20. in 21. januar 2009
ravnateljice in ravnatelji z območij izven Ljubljane, Maribora in Ptuja

22. in 23. januar 2009
ravnateljice in ravnatelji z območja Ljubljane, Maribora in Ptuja

Program
1. dan

Prednostne naloge Ministrstva za šolstvo in
šport v letu 2009

10.00–11.30

Odmor

11.30–12.00

Register tveganja in izjava o oceni notranjega
nadzora financ, razmejitve pridobitne in
nepridobitne dejavnosti, predvidene novosti v
Zakonu o računovodstvu

12.00–13.30

Kosilo

13.30–15.00

DELAVNICE – Vodenje za učenje

15.00–17.00

dr. Igor Lukšič, minister,
in Alenka Kovšca, državna
sekretarka

dr. Tatjana Horvat,

UP, Fakulteta za management

Šolski aktivi – priložnost ravnatelja
pri vodenju za učenje

mag. Vinko Logaj, Šola za
ravnatelje, in ravnatelji iz
programa Vodenje za učenje

Refleksija v strokovnih aktivih – priložnost
za profesionalni razvoj zaposlenih

dr. Justina Erčulj, Šola za
ravnatelje, in ravnatelji iz
programa Vodenje za učenje

Spremljanje učenja otrok v vrtcu

mag. Alojz Širec in
ravnateljice iz programa
Vodenje za učenje

Večerja z družabnim srečanjem

20.00
2. dan

DELAVNICE – Vodenje za učenje:
Ponovitve

9.00–11.00

Refleksija v strokovnih aktivih – priložnost
za profesionalni razvoj zaposlenih

dr. Justina Erčulj, Šola za
ravnatelje, in ravnatelji iz
projektne skupine Vodenje
za učenje

Šolski aktivi – priložnost ravnatelja
pri vodenju za učenje

mag. Vinko Logaj, Šola za
ravnatelje, in ravnatelji iz
projektne skupine Vodenje
za učenje

Odmor

11.00–11.30

Aktualne teme s področja zakonodaje

11.30–12.30

Ksenija Mihovar
Globokar, Urad Vlade RS

za zakonodajo in Šola za
ravnatelje

Ključne zahteve zakonodaje na področju evidenc dela

12.30–13.30

Osnovne zahteve zakonodaje v zvezi s trpinčenjem na
delovnem mestu
Kotizacija za materialne stroške, gradiva, kosilo in družabno
srečanje z večerjo je 115 € in DDV. Račun vam bomo poslali
po končanem nadaljevalnem programu.
Obrazec za e-prijavo najdete na spletni strani
Šole za ravnatelje,
www.solazaravnatelje.si.

KOTIZACIJA

Vabljeni na nadaljevalni program!
Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija

glavni inšpektor Republike
Slovenije za delo

115 € in DDV

E-PRIJAVA NA
STROKOVNO
SREâANJE

Rok za prijavo:

Prosimo, da upoštevate predviden razpored prijav:
20.–21. 1. 2009 – ostala obmoãja
22.–23. 1. 2009 – obmoãje Ljubljane, Maribora in Ptuja
Prijavnico za rezervacijo prenoãišã v LifeClass hotelih v
Portorožu, najdete na spletni strani Šole za ravnatelje.

mag. Borut Brezovar,

12. 1. 2009
REZERVACIJA
PRENOâI·âA

Rok za rezervacijo
prenočišča:

12. 1. 2009
Organizacijski odbor

