Ravnateljski servis
pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. o. o.
Otoki 13
4228 Železniki

Vabilo na posvet pomočnic in pomočnikov ravnateljev in
ravnateljic
Pomočnice in pomočnike ravnateljev in ravnateljic osnovnih šol, glasbenih šol, vrtcev in srednjih šol vabimo
na dvodnevno srečanje Pomočnik, pomočnica v šolah in vrtcih, ki bo 4. in 5. oktobra 2018 v
Laškem, v prostorih Kongresnega Centra Thermana Park Laško v Laškem.

Program srečanja
četrtek, 4. 10. 2018
8.00 – 9.00
Registracija udeležencev
Ravnateljski servis
9.00-9.15
Uvod in pozdravni nagovori
9.15 – 10.15

Pomen sodelovanja med ravnatelji in pomočniki
Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega
šolstva Slovenije

10.15-10.45

Odmor s pogostitvijo

10.45-12.15

Učinkovita raba časa
Vlado Dimovski, profesor menedžmenta in organizacije

12.30-14.00

Kosilo
Restavracija hotela Thermana Laško

14.00 – 15.45

Delovni čas strokovnih delavcev
Odvetniška pisarna Šafar in partnerji

16.15–18.00

Zdravje na delovnem mestu – mit ali realnost?
Petra Majdič
Aktivnosti bodo v primeru lepega vremena potekale na prostem – športna oprema

18.30 – 19.30

Kulturni program: NE BODI, KAR NISI
Ditka in Feri Lainšček

20.15

večerja
Restavracija hotela Thermana Laško
petek, 5. 10. 2018
9.00–11.00
Vodenje dokumentacije
Marko Primožič, ravnatelj OŠ Ivana Groharja
11.00-11.15

Telovadba na delovnem mestu
Danica Pinter

11.15 – 11.45

Odmor z okrepčilom

11.45 – 13.15

Negujem slovenski jezik (osvežitev pravopisa)
Špela Bagon, profesorica slovenščine

13.15
Prijava

Zaključek srečanja

Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljskiservis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. Prosimo, da
pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste namreč prejeli potrdilo o prijavi in druge informacije, ki so povezane
s seminarjem.
Naročilnice ne rabimo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih evidenc, jo
naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo
prispele prej. Prijava je možna do ponedeljka, 1. oktobra 2018, do 14. ure.
Odjava
Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, najkasneje
3 dni pred seminarjem. V takem primeru prijavnine ne bomo računali. Če bomo pisno odjavo prejeli po tem
roku, a pred dnem začetka seminarja, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine. Kasnejših odjav ne moremo
upoštevati.
Plačilo
Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 80 EUR za
pogodbenike Ravnateljskega servisa in 120 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno so vključeni prigrizki
in pijača med odmorom, kosilo in večerja prvega dne ter gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti.
Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda plačate 20% nižjo prijavnino.
Prijava prenočitve
Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
Splet: www.thermana.si
E-pošta: info@thermana.si
Kontakt za rezervacijo namestitve:
Telefon: 03 423 22 00 ali 03 423 21 00
Nočitev z zajtrkom po osebi na dan HOTEL

ENOPOSTELJNA SOBA

DVOPOSTELJNA SOBA

Hotel Thermana Park Laško****, Superior
Hotel Zdravilišče Laško****

91,65 EUR
73,50 EUR

72,15 EUR
59,50 EUR

Cena vključuje nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes center,
pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, dostop do brezžičnega interneta v objektu,
program animacije, sprostitve in rekreacije.. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri, na dan odhoda
do 11. ure. Turistična taksa je 2,00 EUR na dan.
Ugodnosti za udeležence (namestitev za spremljevalce in udeležence v primeru podaljšanja bivanja)
Cena 59,00 / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior
Cena 49,00/ osebo/ dan v hotelu Zdravilišče Laško****
Ostale informacije
Brezplačno parkiranje je zagotovljeno na parkirišču pri hotelu in v garažni hiši hotela.
Med odmorom bo poskrbljeno za napitke in prigrizke.
Seminar organizira Ravnateljski servis.

Vljudno vabljeni!
Vodstvo Ravnateljskega servisa
Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

