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ZAPISNIK 
13. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA WALDORFSKE ŠKOLE U ZAGREBU, ODRŽANE  

7. SRPNJA 2021. g. ONLINE preko platforme ZOOM 

 

Prisutni članovi: Marica Čilaš Mikulić, Ljubica Južvak, Julija Radičević, Karmen 

Preskar, Josip Rajković, Ana Botički Ćurlin  

Odsutni članovi: Lovro Valčić (tehnički problemi) 

Gosti: ravnateljica Aleksandra Belković, Dunja Sabljak (tijekom 1., 2. i 3. točke), 

Marija Londero (tijekom 3. točke) 

 

Sjednicu je sazvala predsjednica Š.O. Marica Čilaš Mikulić. 

Kvorum je utvrđen. 
 

 

DNEVNI RED 

 

1. Natječaji za radna mjesta 

2. Potpisivanje ugovora o učenju za šk. godinu 2021./2022. 

3. Osvrt glavne koordinatorice na organizaciju i rad radnih skupina  

4. Osvrt predstavnika učitelja na školsku godinu 2020./2021. 

5. Razno  

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad 1)  Natječaji za radna mjesta 
  
U tijeku je natječaj za radno mjesto učitelja obrta. 
 
Spremačici je istekao ugovor na određeno. ŠO daje suglasnost za raspisivanje 
natječaja za radno mjesto spremačice. Natječaj za radno mjesto spremačice na 
određeno vrijeme (na 1 godinu) raspisat će se sredinom kolovoza. Tročlano izborno 
povjerenstvo razmatrat će pristigle prijave. 
 
Ad 2)  Potpisivanje ugovora o učenju za šk. godinu 2021./2022. 
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Prema trenutnim saznanjima u školskoj godini 2021/2022. školu bi trebalo 
pohađati 182 učenika. Povećanje cijene školarine nije utjecalo na povećani ispis 
učenika. 
 
Ad 3)  Osvrt glavne koordinatorice na organizaciju i rad radnih skupina  
 
Koordinatorica radnih skupina formiranih nakon posljednje sjednice WUZ-a u 
svibnju izvijestila je o trenutnoj situaciji i planovima do rujna. 
Ključno je znati na čemu se radi te da komunikacija među timovima bude protočna 
i transparentna, te da se transparentno prezentira napravljeni posao. Zadatak 
koordinatorice je koordinirati već definirane zadatke (ciljeve postavlja radna 
skupina, ne koordinatorica) te osigurati protočnu komunikaciju među radnim 
skupinama. Trenutačno se radi na osmišljavanju platforme i strukture za 
komunikaciju koja bi to podržala. U međuvremenu će sve radne grupe definirati 
ciljeve i rokove do kojih bi se pojedine aktivnosti trebale realizirati. Sastanak 
voditelja radnih grupa s glavnom koordinatoricom održat će se u rujnu. 
 
O napravljenom će glavna koordinatorica izvijestiti Školski odbor na rujanskoj 
sjednici.  
Dogovoreno je da se Izvještaj iz WUZ-a uvrsti kao redovita točka dnevnog reda na 
sjednici Školskog Odbora. 
  
Ad 4) Osvrt predstavnika učitelja na školsku godinu 2020./2021. 
 
Učiteljica Ljubica Južvak je ukratko izvijestila Školski odbor o najznačajnijim 
zaključcima iz osvrta učitelja na proteklu školsku godinu. Pisano izvješće o 
ostvarenju plana i programa rada škole bit će pripremljeno za rujansku sjednicu 
ŠO-a. 
 
Ad 5) Razno  
 
5.1) Učitelji se vraćaju u školu 24.8.2021. 
5.2) Velika radna akcija (uređenje učionica) bit će 28.8.2021. 
5.3) Školska godina počinje, kako je najavljeno, 6.9.2021. 
5.4) Dogovorena je sljedeća sjednica Š.O. sredinom rujna za koju bi trebali biti 
pripremljeni sljedeći materijali: 

1. Izvješće o ostvarenju plana i programa za šk. god. 2020/2021. 
2. Školski kurikulum za šk. god. 2021/2022. 
3. Godišnji plan i program rada Škole za šk. god 2021/2022. 
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Početak sjednice: 17:40 h 

Završetak sjednice: 19:30 h 

 

Zapisničarka:                                                       Predsjednica Školskog odbora:   

 

 

Karmen Preskar                                             Marica Čilaš Mikulić  

 

 
 
KLASA: 003-06/21-01/11 
URBROJ: 251-326-05-21-02 
 


