ŠKOLSKI ODBOR 2016.-18.
Ivana Vukelić Bonifačić, predsjednica Školskog odbora
Ana Botički Ćurlin, zamjenica predsjednice Školskog odbora
Helena Ivetić, Ivanka Katarinčić, Tomislav Klanjčić, Alem Korkut, Nikolina Škorpil

ZAKLJUČCI
10. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA WALDORFSKE ŠKOLE U ZAGREBU, ODRŽANE
31. LISTOPADA 2017.g. U WALDORFSKOJ ŠKOLI U ZAGREBU, JAKUŠEVEČKA 6
Prisutni članovi:
Ana Botički Ćurlin
Ivanka Katarinčić
Tomislav Klanjčić
Alem Korkut
Nikolina Škorpil
Ivana Vukelić Bonifačić
Ostali prisutni: Danijela Žura, ravnateljica

Ad 1) Zapisnik 9. sjednice Školskog odbora JEDNOGLASNO je usvojen.
Ad 2) Jednoglasno je usvojen prijedlog o povećanju plaća djelatnika za 10% za
mjesece listopad, studeni i prosinac 2017.
Jednoglasno je usvojen prijedlog o uplati osiguranja djelatnika u slučaju nezgode
na radu.
Ad 3) Jednoglasno je odlučeno da se u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu unose
dopune/izmjene za radna mjesta Poslovni ravnatelj, Pomoćni kuhar i Učitelj
asistent.
Jednoglasno je donijeta odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto Poslovni
ravnatelj na određeno nepuno radno vrijeme.
Ad 4) Kako Škola ima suradnju s novim knjigovodstvenim i računovodstvenim
servisom koje Školi omogućuje i usluge pravnog savjetnika i tajništva, nema više
potrebe za zaposlenim tajnikom unutar škole te je jednoglasno odlučeno da se
Alenu Guci, koji je dosada obavljao i tajničke poslove na neodređeno nepuno
radno vrijeme omogući samo novi Ugovor o radu za poslove učitelja na neodređeno
puno radno vrijeme.
Ad 5) Iznesene su odluke učiteljskog vijeća o izmjenama u načinu provođenja
nastave fizike i kemije. Uvode se fakultativni dodatni sati iz fizike (1xtjedno) i
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kemije (1xtjedno) za učenike 7. i 8. razreda tijekom kojih će učenici gradivo iz
epohalne nastave kemije i fizike nadopunjavati gradivom koje se provodi u
državnim školama, a sve s ciljem bolje pripreme za nastavak školovanja u srednjim
školama prema državnom kurikulumu. Takvu nastavu pohađat će samo
oni učenici koji to žele i ista se neće ocijenjivati.
Ad 6) Učiteljsko vijeće je donijelo odluku o ukidanju jednog sata zbora u nastavi
kako bi se stavio naglasak na glazbene projekte unutar samih razreda. Takva
odluka ostaje na snazi dok Učiteljsko vijeće ne procijeni drukčije, a sve u skladu s
potrebama Škole.
Učiteljsko vijeće donijelo je odluku o uvođenju još jednog sata tjedno tjelesnog
odgoja za sedmi i osmi razred što je omogućeno prije navedenim promjenama u
satnici i rasporedu.

Početak sjednice: 13:00
Završetak sjednice: 14:05
Zapisničar:
Tomislav Klanjčić

KLASA: 003-06/17-01/17
URBROJ: 251-326-02-17-03

Predsjednica Školskog odbora:
Ivana Vukelić Bonifačić

