Vse ravnateljice in ravnatelje osnovnega in glasbenega šolstva vabimo na

XII. strokovno srečanje Šola in ravnatelj,

ki bo potekalo v Kongresnem Centru Thermana Park Laško v Laškem, 27., 28. in
29. marca 2019, v veliki dvorani.
Program srečanja
sreda, 27. 3. 2019
12.30-13.30
Registracija udeleženk in udeležencev
Ravnateljski servis
13.30-13.45
Uvod in pozdravni nagovori
13.45-15.15
Komunikacija z različnimi sogovorniki
Vesna Sodnik, trenerka komunikacije in javnega nastopanja, poslovna coachinja
15.15-15.45
Odmor z okrepčilom
15.45-17.30
Zbor združenja ravnateljev z volitvami
Združenje ravnateljic in ravnateljev
17.30-18.00
Odmor
18.00
Kulturni program
19.30
Večerja
četrtek, 28. 3. 2019
9.00-9.45
Sedeče delo – kaj lahko storite sami, da bo sedenje bolj zdravo?
Katja Gaber Vodopivec, dipl. fizioterapevtka, Pilates Coach
9.45 – 10.30
Ravnatelj je tudi človek
mag. Katja Arzenšek Konjajeva, ravnateljica OŠ Vide Pregarc
10.30 – 11.00
Odmor z okrepčilom
11.00 – 11.45
Spekter pogojev delovanja ravnatelja in možnost delovanja
Igor Selan, ravnatelj OŠ Preserje
11.45 – 12.30
Kakšen človek je ravnatelj?
Albert Pavli, ravnatelj OŠ Šmartno pri Litiji
12.30-14.00
Kosilo
Restavracija hotela Thermana Laško
14.00 – 14.45
Krajši program v vrtcu
Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica OŠ Jurija Vege
14.45-15.00
odmor
15.00 – 17.30
Teambuilding
Petra Majdič Team
17.30-18.00
Odmor
18.00
Podelitev priznanj s kulturnim programom
Združenje ravnateljic in ravnateljev
20.00
Večerja z glasbo
Velika dvorana hotela Thermana Laško
petek, 29. 3. 2019
9.00-10.00
Hiša eksperimentov – kaj ponujamo šolam in vrtcem
Hiša EU in multimedijski center Doživi Evropo – Kaj ponujamo osnovnim šolam
Mito Žnidarko, Vodja informacijskega središča Hiša EU
Kaj je MEPI in zakaj v šolah uspešno deluje
Marko Primožič, ravnatelj OŠ Ivana Groharja, Aleksander Verhovšek, ravnatelj III.
OŠ Celje, Karmen Cunder, ravnateljica OŠ 8 talcev Logatec
10.15-11.00
Starši in avtonomija šolskega prostora
Mojca Mihelič, ravnateljica OŠ Danile Kumar
11.00-13.00
Okrogla miza z MIZŠ
Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, predstavniki MIZŠ
13.00
Zaključek srečanja

Prijava
Na srečanje se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljskiservis.com/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 srečanjem.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki
bodo prispele prej. Prijava je možna do 21. marca 2019, do 15. ure.

Odjava
Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com,
najkasneje 2 dni pred srečanjem.
Plačilo
Kotizacija je 70,00 EUR za člane Združenja s plačano članarino in 120,00 EUR za nečlane. V ceno so
vključeni prigrizki in pijača med odmorom, kosilo in večerji ter gradivo. Plačali jo boste po prejetem
računu.
Organizacija srečanja
Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, zanj Ravnateljski
servis.
Programsko – organizacijski odbor
- Gregor Pečan
- Franc Rant
- Doris Kužel
- Janja Zupančič
- Bogomir Marčinković

Vljudno vabljeni.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

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 4232 100 ali info@thermana.si
Udeleženci ob rezervaciji navedejo datum in naziv dogodka.
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, 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. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na
dan odhoda po 11.00 uri. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri oz. že dopoldan v primeru,
da je soba prosta. Na dan odhoda je soba na voljo do 11. ure, proti doplačilu 30,00 EUR nudimo
možnost poznega odhoda iz sobe (do 19.00 ure).

UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE

NAMESTITEV ZA SPREMLJEVALCE IN UDELEŽENCE V PRIMERU PODALJŠANJA
Udeležence vabimo, da podaljšajo svoje bivanje in povabijo na oddih svoje spremljevalce.
CENA: 59,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior
CENA: 49,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško****
Program je namenjen spremljevalcem in udeležencem dogodkov, ki podaljšajo bivanje.
Cena vključuje nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene hotela Thermana Park
Laško in Zdravilišče Laško, dnevno vstop v fitnes center, pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna
brisača v sobi, dostop do brezplačnega brezžičnega interneta v objektu, program animacije,
sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri.
Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri, na dan odhoda do 11. ure. V primeru, da je na dan
prihoda soba prosta, nudimo možnost vstopa v sobo pred 14. uro.
Na program veljajo redni otroški popusti:
do 5 let GRATIS (spijo s starši)
od 5 do 10 let starosti: - 50 % na dodatnem ležišču, - 30 % na svojem ležišču
od 10 do 15 let starosti: - 40 % na dodatnem ležišču, - 20 % na svojem ležišču
Služba rezervacij: 03 4232 100 ali info@thermana.si
Udeleženci ob rezervaciji navedejo datum in naziv dogodka in pridobijo ustrezen popust.
VARSTVO OTROK V ČASU KONGRESA
V času vašega dogodka je zagotovljeno varstvo otrok. Cena 16,00 EUR/otroka/dan vključuje: varstvo
otroka med 9.00 – 18.00 ure, kopanje v bazenih Thermane Laško, animacija, dve malici in kosilo.
Varstva se lahko udeležijo otroci od 6. do 15. leta starosti. Minimalno število prijavljenih za izvedbo
programa je 5 otrok dnevno. Obvezne so pred prijave na kopališki recepciji, kjer ob rezervaciji
navedete ime in datum dogodka. Ponudba velja samo za udeležence dogodka.
Kopališka recepcija: 03 734 8900 (8901, 8902).
THERMANIN BON UGODNOSTI
Udeležencem kongresa smo pripravili Thermanin bon ugodnosti. Velja do konca leta za udeležence
dogodka in njihove družinske člane ob koriščenju kopaliških, wellness, gostinskih storitev in ob
rezervaciji programov bivanja. Thermanin bon ugodnosti omogoča popuste:
30 % na 3 urno in celodnevno kopanje v vseh bazenih
15 % na masaže, pedikure in nege rok
15 % na redne in sezonske pakete bivanja v hotelih Thermana Laško
15 % na nege obraza in telesa
10 % na hišne torte, rezine in domače piškote

