
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZADEVA: Razpis programa Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem                                                                                                           
 
Spoštovani! 
 
Novoimenovani ravnatelji se na začetku ravnateljevanja soočajo z različnimi izzivi in situacijami, ki jih v svoji 
dosedanji profesionalni praksi niso srečevali. Kljub pripravi na ravnateljevanje so pri reševanju izzivov 
vodenja v konkretnih situacijah dobrodošle različne oblike podpore. Ne glede na to, da so že opravili 
usposabljanje, v katerem so pridobili ravnateljski izpit, potrebujejo podporo in kritičen pogled izkušenih 
praktikov. Hkrati pa je pomembno tudi mreženje s kolegi, ki se na začetku svoje poklicne poti soočajo s 
podobnimi situacijami. Tako se lahko pripravljeni postopoma vživljajo v novo vlogo. Program je oblikovan z 
namenom razvijanja zmožnosti za vodenje in reševanja sprotnih izzivov vodenja v praksi ter v skladu s 
sodobnimi trendi vodenja v vzgoji izobraževanju. Na podlagi dosedanjih večletnih izkušenj ugotavljamo, da 
sistematično in vodeno sodelovanje z mentorji in drugimi novoimenovanimi ravnatelji, ki ga omogoča 
program, pomembno vpliva na profesionalno rast tako mentorjev kot novoimenovanih ravnateljev. Poleg 
izmenjave izkušenj med novoimenovanimi ravnatelji ter  strokovnjaki in mentorji program ustvarja nove mreže 
podpore in oblikuje profesionalne skupnosti ravnateljev. 
 
Namen in ciljna skupina programa  
Program Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem je namenjen ravnateljem v njihovem prvem (najpozneje 
drugem) letu ravnateljevanja, ki želijo razviti kompetence za soočanje z različnimi izzivi vodenja, sodelovati 
z izkušenimi ravnatelji praktiki ter se mrežiti z drugimi ravnatelji na začetku svoje poklicne poti.   
 
Vsebine programa  

1. Izzivi vodenja na začetku ravnateljevanja  

2. Novosti in odprta vprašanja na področju finančnega poslovanja 

3. Novosti in odprta vprašanja na področju zakonodaje 

4. Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na povratni informaciji 

5. Načrtovanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih kot skupnostih učenja 

6. Refleksija na ravnateljevanje v preteklem letu in priložnosti  
 
Trajanje in izvedba programa  
Program traja od septembra 2022 do avgusta 2023. Obsega 37  kontaktnih ur (5 srečanj po 6 ur in eno 
srečanje 7 ur) ter individualna srečanja med mentorjem in novoimenovanim ravnateljem, za katera se 
udeleženci dogovarjajo sami,  
 
Prijava in kotizacija  
Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice na spletni strani, ki bo odprta do 29. avgusta 2022. Kotizacija 
za program je 210 EUR + DDV na udeleženca.  
 
 
Več informacij lahko dobite na e-naslovu: eva.valant@zrss.si ali po telefonu 041 437 451. 
 
Z veseljem pričakujemo vašo prijavo in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
dr. Mihaela Zavašnik, l. r.                dr. Vinko Logaj, l. r. 
vodja Šole za ravnatelje                                                                                      direktor 

Številka: 604-10/2022-1 

Datum: 30. 6. 2022 
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