XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
29. in 30. november 2022, Grand hotel Bernardin, Portorož

VODENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
V PRIHODNOSTI
Torek, 29. november 2022
Registracija in mreženje ob kavi
Uvodni pozdrav

Aktivnosti Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport na področju vzgoje in
izobraževanja

9.00−10.00
10.00−10.15

10.15–11.00

Od prepoznavnosti do ugleda poklica ravnatelja

11.00−11.45

Odmor

11.45−12.15

dr. Vinko Logaj, direktor, Zavod RS za
šolstvo in mag. Katja Arzenšek Konjajeva,
Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje
dr. Igor Papič, Minister za izobraževanje,
znanost in šport
dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani, Oddelek za
psihologijo

DELAVNICE
dr. Mihaela Zavašnik, Zavod RS za šolstvo,
Šola za ravnatelje in Mariza Skvarč, Zavod
RS za šolstvo

Pomen drugega strokovnega dela za vzgojnoizobraževalni proces in karierni razvoj
strokovnih delavcev
Odkrivanje skrivnosti zaupanja
Krepitev kulture gibanja in zdravja

12.15−13.45

Digitalna strategija šole
Preventivno ravnanje in preprečevanje
spolnega nasilja na šoli
Odmor
Ponovitev delavnic
Večerja s kulturnim programom

13.45−15.15
15.15−16.45
19.00

mag. Vlasta Poličnik in mag. Marko Strle,
Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje
Lea Avguštin, Zavod RS za šolstvo, Šola za
ravnatelje in Špela Bergoč, Zavod RS za
šolstvo
Romana Košutnik, mag. Andreja Čuk,
Zavod RS za šolstvo, Ingrid MožinaPodbršček, Arnes
Kristina Bratina in dr. Branko Slivar,
Zavod RS za šolstvo

Sreda, 30. november 2022
Aktualne informacije s področja srednjega
šolstva in dijaških domov

9.00−9.45

Predstavitev programov podpore javnih
zavodov za šole

9.45−10.45

Odmor
Ponovitev delavnic

10.45−11.15
11.15−12.45

Odmor

12.45−13.15

Oblike nasilja v šolah in ukrepanje

13.15−14.15

dr. Darjo Felda, državni sekretar Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport in
Jasna Rojc, v. d. direktorja Direktorata za
srednje in višje šolstvo ter izobraževanje
odraslih
mag. Andreja Lenc, CMEPIUS
Branko Kumer, Center šolskih in obšolskih
dejavnosti
mag. Janez Damjan, Center RS za poklicno
izobraževanje
dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center
mag. Marko Bonač, Arnes
dr. Vinko Logaj, Zavod RS za šolstvo in Šola za
ravnatelje

dr. Simon Slokan, glavni inšpektor
Inšpektorata za šolstvo in šport in predstavnik
Policije, Bojana Kračan in Nina Mezinec,
Policija, Uprava kriminalistične policije

Informacijske pisarne Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo potekale oba dneva strokovnega posveta v času
delavnic. Ravnatelji lahko informacije od predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pridobijo za naslednje
teme:
• Normativi in standardi na področju srednjega šolstva (Jolanda Beg)
• Imenovanja ravnateljev in svetov javnih zavodov (Ljubica Lukan)
• Šolska prehrana in področje dijaških domov (Urška Zobec)
• Vpis v srednje šole (Mateja Gornik Mrvar)
• Finančno poslovanje (Mihaela Praprotnik in Mojca Ločniškar)
• Praktično usposabljanje z delom, vajeništvo in projekti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja
(Nataša Hafner Vojčić in Barbara Kuk Žgajnar)
• Investicije (Mira Koren Mlačnik in Iztok Žigon)
• Digitrajni učitelj za dvig digitalnih kompetenc (Barbka Drobnič, Bernarda Trstenjak), samo v sredo, 30. 11. 2022

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na srečanju je 50€ (z vključenim DDV-jem). Račun bodo prejeli vzgojno-izobraževalni zavodi.
Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom srečanja. Odjave pošljite na e-naslov: eva.valant@zrss.si. Če prijavljeni
kandidat udeležbe ne odjavi do 3 delovne dni pred pričetkom srečanja, Zavod RS za šolstvo zaračuna stroške organizacije, in
sicer 50 % kotizacije srečanja. Če se kandidat odjavi na dan pričetka srečanja ali če se od srečanja ne odjavi, Zavod RS za Šolstvo
zaračuna celotno kotizacijo srečanja (torej 100 %).

E-PRIJAVA NA SREČANJE do 24. novembra 2022
E-prijava na srečanje: preko ŠRISa
Za prijavo potrebujete vaše uporabniško ime (vaš e-naslov) in geslo. V primeru pozabljenega gesla, si ga ponovno ustvarite
TUKAJ.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 24. novembra 2022
Obrazec za rezervacijo prenočišča v Hotelih Bernardin je objavljen na spletni strani.

Vabljeni k udeležbi!

