
 

 
 
 
 

 

 
 
 
ZADEVA: Razpis programa Mreže učečih se šol in vrtcev 
 
Spoštovani! 
 
Tudi v šolskem letu 2022/2023 razpisujemo program Mreže učečih se šol in vrtcev z vnaprej razpisanimi 
temami. Člane razvojnih timov želimo usposobiti za načrtovanje, uvajanje in spremljanje izboljšav na 
izbranem področju. Pomemben del usposabljanja je reševanje skupnih problemov, kar prispeva k 
profesionalnemu razvoju vseh vključenih in razvija sodelovalno kulturo v šolah. Program je zasnovan na 
teoriji in praksi pristopa nenehnih izboljšav in učečih se skupnosti. V šolah in vrtcih učiteljski in vzgojiteljski 
zbori skupaj z ravnatelji izboljšujejo izbrano tematsko področje, na katerega je vezana vsebina srečanj 
razvojnih timov in izvedba izboljšave v šolah in vrtcih. 
 
Namen in ciljna skupina programa  
V programu usposabljamo strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje nenehnih izboljšav, kar je eden od 
pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Program pomembno prispeva tudi k profesionalnemu 
razvoju, saj se na delavnicah v šolah in vrtcih usposabljajo skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa se 
povezujejo tudi z drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v programu namreč predstavljajo strokovne 
razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov. 
 
Razpisane teme 

1. Mreže za inkluzivno delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda 
2. Celostni pristop k dobremu počutju v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
3. S komunikacijo do boljših odnosov v vzgojno-izobraževalnem zavodu 

 
Trajanje in izvedba programa  
Program traja od septembra 2022 do avgusta 2023. V času programa bomo izvedli 6 delavnic za razvojne 
time, kjer bomo identificirali področje izboljšave in jih usposobili za izvajanje delavnic v šolah in vrtcih. 
Razvojni tim bo v šoli ali vrtcu izvedel 4 delavnice.  
 
Prijava in kotizacija  
Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice na spletni strani, ki bo odprta do 29. avgusta 2022. Kotizacija 

za program je 672 EUR (brez DDV) na vzgojno-izobraževalni zavod. 

 
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 
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