
Vprašanja vezana na LDN1718: 

1. V LDN1718 pogrešam poglavje Investicije. Vsekakor je to pereča tema MŠ in POŠ. 

Predlagam, da se poglavje Investicije doda v dokument LDN1718. 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): Odgovor začenjam z vprašanjem: Zakaj je to pereča tema? 

Predlog sprejet: v LDN1718 sem dodal poglavje št. 15 Investicije in si ga lahko preberete v 

novi verziji LDN, ki ga pripenjam skupaj s tem dokumentom. 

 

2. V LDN1718 so projekti le našteti. Cilji in dejavnosti projekta so dostopni na spletni strani 

šole. Prosim za pojasnilo, kako bo izvedeno spremljanje realizacije projektov? 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): V tem trenutku je načrt tromesečno spremljanje; na sestanku, ki 

bo potekal na 3 mesece (predvidoma 2-krat tekom šolskega leta in ob koncu pouka) se bom 

sestal z vodji projektov, ki bodo poročali potek projekta, stanje doseganja ciljev in nadaljnje 

aktivnosti. V poročilu o realizaciji LDN17/18 bom zapisal realizacijo ciljev in uspešnost 

projekta. 

 

3. V LDN1718 ni omenjen projekt Zdrav življenjski slog. Prosim za pojasnilo, zakaj? 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): Tudi v letošnjem šolskem letu smo se prijavili na razpis za projekt 

Zdrav življenjski slog. V prvem krogu izbora smo od 100 možnih točk razpisa prejeli 92 točk, vendar 

nismo bili izbrani. Ker je imelo zelo veliko šol enako število točk in so ostala še prosta mesta za 

sodelovanje v projektu, smo se kandidirali za projekt še v 2. krogu. Rezultati izbire bodo znani konec 

septembra ali v začetku oktobra 2017. 
 

4. Na str. 5 piše.... V šolskem letu 2017/18 bomo sledili naslednjim ciljem: 

.....redno spremljanje dela in napredka posameznikov ter razreda... 

Prosim za pojasnilo, kakšne aktivnosti bodo izvedene po tem namenu? 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): En od glavnih ciljev OŠ Gradec mora biti napredek učencev. 

Največ na tem področju bodo postorili učitelji s pravilnim izborom in pregledovanjem 

domačega dela ter sprotnim preverjanjem znanja učencev (brez ocenjevanja). Na šoli imamo 

redne tedenske sestanke učiteljskega zbora, ki potekajo ob torkih od 7.00 do 7.55. Na 

sestankih obravnavamo organizacijsko ter vzgojno-učno problematiko, kjer nameravam prav 

tako spremljati delo in napredek razredov. Priznavam pa, da še nimam popolnoma jasne 

strategije spremljanja, tudi cilj se bere premalo oprijemljiv, zato se bom letos s tematiko 

ukvarjal poskusno, zapisan cilj pa uradno umikam iz LDN. 

 

Mnogo vprašanj se mi poraja tudi ob poročilu o realizaciji LDN1617. Le teh vam ne bom 

zastavljala, saj niste imeli vpliva na realizacijo LDN1617. 

(Damjan Štrus, 19. 9. 2017): V redu. 


