
Kako drugače pripravimo letni 
delovni načrt in ga spremljamo?

V pripravo LDN vključimo vse 
sodelavce.

Vnos zahtevanih podatkov v 
predpripravljene obrazce je 
preprost.

Preglednost nad vsemi podatki 
v LDN, načrtovanimi izvedbami 
vsake dejavnosti in njihovo 
realizacijo.

Prihranite do 30 % časa.

Poročila o izvedbi vsake 
dejavnosti v LDN so sprotna in 
ves čas dostopna.

Povezava s podatki v KPIS.

Letni delovni načrt (LDN) je 
najpomembnejši dokument, s katerim 
načrtujemo in izvajamo vzgojno-
izobraževalno delo. Priprava LDN 
zahteva od ravnatelja veliko časa in 
usklajevanja s strokovnimi delavci. 

S pomočjo modula LDN v sistemu 
HERKULES  s spletnim sodelovalnim 
delom pripravimo, izvajamo in 
spremljamo letni delovni načrt.
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Letni delovni načrt v sistemu H sestavljajo poglavja, ki temeljijo na petintridesetih pripravljenih obrazcih. Posameznim sodelavcem 
ali skupini dodelimo načrtovanje posameznega poglavja. Vodja načrtovanja (ravnatelj) ima stalen pregled nad tem, komu je naloge 
dodelil in spremlja njihovo izvedbo .  Po opravljenih vseh nalogah načrtovanja sledi obravnava in sprejem letnega delovnega 
načrta v skladu z zakonodajo.

1.
načrtovanje

LDN v štirih korakih

Letni delovni načrt ima VIZ lahko v elektronski ali tiskani obliki. Vsa poglavja s podatki lahko s klikom izvozite v Wordov dokument, 
ki ga lahko poljubno oblikujete. Vse naloge, ki ste jih vnesli v poglavja LDN, so vidne tudi v vašem šolskem koledarju.

2.
tiskanje

3.
spremljanje

Spremljanje realizacije dejavnosti iz LDN začnemo z novim šolskim letom. Strokovnim delavcem/izvajalcem bo pri realizaciji nalog v 
pomoč sistem, ki jim bo samodejno nekaj dni pred izvedbo dejavnosti poslal opomnik po elektronski pošti. V opomniku bo 
vključena povezava na poročilo, ki ga izvajalec izpolni po zaključeni nalogi. 

Vsa vpisana poročila je mogoče vsak trenutek združiti v poročilo o izvajanju in ga 
izvoziti v Word-ovo datoteko, kjer jo lahko poljubno oblikujemo.

4.
poročanje

Pripravljena poročila, posamezna ali združena v skupno poročilo, je mogoče vsak 
trenutek izvoziti v Wordovo datoteko, ki jo lahko poljubno oblikujete in natisnete.

Za podrobnejšo seznanitev s sistemom 
Herkules in njegovimi moduli pokličite
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