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

SKRAĆENI ZAPISNIK
KONSTITUIRAJUĆE 1. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA WALDORFSKE ŠKOLE U
ZAGREBU, ODRŽANE 30. RUJNA 2016.g. U WALDORFSKOJ ŠKOLI U ZAGREBU,
JAKUŠEVEČKA 6
koju je u skladu sa člankom 52. točke 5 Statuta Waldorfske škole u Zagrebu sazvala
Danijela Žura, ravnateljica Waldorfske škole u Zagrebu
Prisutni:
Ivana Vukelić Bonifačić, predstavnica Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole
Ivanka Katarinčić, predstavnica Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole
Helena Ivetić, predstavnica Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole
Ana Botički Ćurlin, predstavnica Učiteljskog vijeća
Nikolina Škorpil, predstavnica Učiteljskog vijeća
Alem Korkut, predstavnik Vijeća roditelja
Marina Protrka Štimec, predstavnica Vijeća roditelja
Ravnateljica Škole, Danijela Žura
Ad 1) U skladu s Aktima škole, Upravni odbor osnivača (Udruga roditelja i učitelja
Waldorfske škole u Zagrebu) 29. rujna 2016.g. godine imenovao je Školski odbor u
sljedećem sastavu:
Ivana Vukelić Bonifačić, predstavnica Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole
Ivanka Katarinčić, predstavnica Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole
Helena Ivetić, predstavnica Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole
Ana Botički Ćurlin, predstavnica Učiteljskog vijeća
Nikolina Škorpil, predstavnica Učiteljskog vijeća
Alem Korkut, predstavnik Vijeća roditelja
Marina Protrka Štimec, predstavnica Vijeća roditelja
Ad 2) Ivana Vukelić Bonifačić JEDNOGLASNO je izabrana za predsjednicu Školskog
odbora u novom mandatu.
Ana Botički Ćurlin JEDNOGLASNO je izabrana za zamjenicu predsjednice Školskog
odbora.
Helena Ivetić JEDNOGLASNO je izabrana za zapisničarku Školskog odbora.
Napomena: u glasanju su izglasane predstavnice bile izuzete od glasanja.
Ad 3) Nakon predstavljanja rada dosadašnjeg Školskog odbora zaključeno je kako
je dosadašnja suradnja među bivšim članicama Školskog odbora bila ugodna te
kako mandat u Školskom odboru znači i višu odgovornost i brigu za školu svakog

člana Školskog odbora. Svi članovi Školskog odbora trebaju proučiti sve školske
akte.
Ad 4) S obzirom na to da svaki član Školskog odbora ima odgovornost prema tijelu
koje ga je izabralo zaključeno je kako je iznimno važna ažurnost u komunikaciji
potrebnih informacija ili zaključaka prema istom tijelu.
JEDNOGLASNO su usvojeni termini održavanja sjednica Školskog odbora: svake
posljednje srijede u mjesecu s početkom u 13.30 sati ili 14.30 sati, ovisno o
školskom rasporedu koji se mijenja.
Ad 5) Prezentiran je ustroj u novoj školskoj godini 2016./17.
Upisano je 116 učenika, od toga je 8 novoupisanih.
1. razred broji 14 učenika.
Škola ima trenutno 17 zaposlenih: 14 učitelja i 3 tehničkog osoblja. Zaposlene su
nove razredne učiteljice: Tihana Dogan (1.r.), Zorana Gilić Toffolo (4.r.) i Hana
Žuvela (7.r.) te Conrad Kellett kao učitelj engleskog jezika (2. i 4. i 7.r.).
Boravak ove godine provode učitelji škole, prema unaprijed određenom rasporedu.
Ad 6) Proveden je natječaj za učitelja/icu glavne nastave za neodređeno puno
radno vrijeme. Na natječaj su se prijavile 2 kandidatkinje od kojih je samo jedna
zadovoljavala sve uvjete natječaja.
Školski odbor JEDNOGLASNO prihvaća prijedlog natječajne komisije te se na
mjesto učiteljice glavne nastave na neodređeno puno radno mjesto prima Maja
Vujnović.
Ad 7) Financijski plan za šk.g. 2016./17. JEDNOGLASNO je usvojen.
Godišnji plan za šk.g. 2016./17. JEDNOGLASNO je usvojen.
Ad 8) Na temelju većeg broja upisane djece, a time i većeg financijskog prihoda
od školarina, Školski odbor JEDNOGLASNO usvaja 15%-no povećanje plaća
zaposlenika škole do kraja 2016.g. uz mogućnost nastavka povećanja i u 2017.
Ad 10) Školski odbor JEDNOGLASNO odabire Uniqu za policu osiguranja učenika od
nezgode u šk.g. 2016./17.
Ad 14) Ivana upoznaje članove Školskog odbora s razvojem situacije oko izmjena
školskih akata. Škola je angažirala pravnicu koja nam u tome stručno pomaže te je
izmjena akata u tijeku. Svi će članovi Školskog odbora uskoro primiti prijedloge
izmjena mailom.
Ad 15) Ana Botički Ćurlin prenosi stav Učiteljskog vijeća Škole koje je u cijelosti
zadovoljno (i sadržajem i korištenim pravnim terminima) izglasanim i uvedenim
izmjenama i dopunama Ugovora o školovanju učenika za šk. g. 2016./2017. Uč.
vijeće smatra da Ugovor osigurava zadovoljavajuća pravna sredstva za djelovanja u
raznim situacijama. Prema Školi dostupnim informacijama, stječe se dojam da je
vrlo mali broj roditelja zainteresiran za izmjene koje je predložila radna grupa
delegirana od Vijeća roditelja.
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Za prijedlog roditeljske radne grupe za osnivanjem Tijela za konfliktne situacije,
Uč. vijeće smatra da za to ne postoji potreba budući da u Školi postoji etičko
povjerenstvo koje ima iskustvo i kompetencije za rješavanje spornih situacija.
Povedena je rasprava.
Uzimajući u obzir izneseno neslaganje roditelja s Čl. 9., Uč. vijeće uvažava
predlaže da izmjena u Čl. 9 glasi:
- u slučaju neuvažavanja pedagoških načela waldorfske pedagogije i kurikuluma
Škole te ne prihvaćanja naputaka učiteljskog kolegija ili ravnatelja na dobrobit
djeteta.
Povedena je rasprava. Marina Protrka Štimec i Alem Korkut će predložene izmjene
prenijeti Vijeću roditelja.
Predlaže se da se tijekom šk.g. 2016./17. oformi grupa od strane Vijeća roditelja i
Škole koja bi i dalje promišljala o mogućim promjenama Ugovora te predložila
prijedlog eventualnih izmjena i dopuna u proljeće 2017.g., kako bi se imalo
dovoljno vremena predstaviti prijedlog izmjena svim relevantnim tijelima Škole i
donijeti odluku u za to zakonom predviđeno vrijeme. Te bi se promijene uvrstile u
Ugovor o školovanju za šk.g. 2017./2018.
- Alem Korkut prenosi prijedlog Vijeća roditelja o potrebi organiziranja velikog
roditeljskog sastanka s temama strukture škole i uloge roditelja u školi. Njihov je
prijedlog da voditelji sastanka budu uč. Alen Guca, mentorica škole Claudia Leuze
i bivša ravnateljica škole Lada Pekota Šenjug. U raspravi se pojavila sugestija da se
gđu Ladu kontaktira može li netko od gostiju-predavača na waldorfskom studiju
održati predavanje za naše roditelje.
Početak sjednice: 14.00
Završetak sjednice: 16.00
Napomena: Marina Protrka Štimec i Ana Botički Ćurlin opravdano su otišle u 15.50
sati, nakon 15. točke Dnevnog reda.
Zapisničarka:
Helena Ivetić

KLASA: 003-06/16-01/01
URBROJ: 251-326-03/16-02
Zagreb, 30. rujna 2016.

Predsjednica Školskog odbora:
Ivana Vukelić Bonifačić

