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Program obsega 144 ur in naslednje predmete: 

1. Uvod v vodenje v izobraževanju
2. Teorije organizacij in vodenje
3. Načrtovanje
4. Ravnatelj kot pedagoški vodja
5. Ljudje v organizaciji
6. Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju
7. Izbirne vsebine in zaključek programa

Program bo potekal v prostorih Šole za ravnatelje, Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana. Organiziran bo v 22 dnevih. V šolskem 
letu 2017/2018 bosta potekali dve izvedbi programa: 

•	 od junija 2017 do junija 2018, ob petkih in sobotah,
•	 od oktobra 2017 do oktobra 2018, ob petkih in sobotah.  

Program šole za ravnatelje je namenjen kandidatom za ravnatelje in že imenovanim ravnateljem, ki morajo v skladu s 5. 
odstavkom 53. člena ZOFVI ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od imenovanja. 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.

S to objavo razpisujemo tudi opravljanje ravnateljskega izpita izven programa šole za ravnatelje in delnega izpita na podlagi 
Sklepa Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.

Cena programa je 390 EUR brez DDV.

Na razpis se prijavite na spletni strani www.solazaravnatelje.si.  

Natisnjeno prijavnico s prilogami, navedenimi na prijavnici, pošljite tudi po pošti na naslov Šola za ravnatelje (pro-
gram ŠR), Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, do torka, 18. aprila 2017.

Več podatkov najdete na spletni strani www.solazaravnatelje.si. Dodatna pojasnila dobite pri koordinatorici programa  
Petri Weissbacher na telefonski številki 041 662 105 ali na naslovu petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.

Če bo prijav več kot lahko sprejmemo udeležencev, bomo opravili izbiro med kandidati. Prednost bodo imeli kandidati, ki so 
imenovani za ravnatelja in morajo opraviti ravnateljski izpit v enem letu po imenovanju. Prepozno prispelih prijav ne bomo 
mogli upoštevati.

Kandidate bomo o izboru obvestili do petka, 12. maja 2017.

dr. Vladimir Korošec,
 direktor
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Skladno s 106. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja


