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Marica Čilaš Mikulić, predsjednica Školskog odbora 
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ZAPISNIK 
14. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA WALDORFSKE ŠKOLE U ZAGREBU, ODRŽANE  

29. rujna 2021. g. uživo u prostorima škole 

 

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

Preskar (preko platforme ZOOM) , Lovro Valčić, Josip Rajković (preko platforme 

ZOOM), Ana Botički Ćurlin  

Gosti: ravnateljica Aleksandra Belković 

 

Sjednicu je sazvala ravnateljica i vodila Marica Čilaš Mikulić, predsjednica ŠO-a 

Kvorum je utvrđen. 
 

 

DNEVNI RED 

 

1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2020./21. 
2. Godišnji plan i program za školsku godinu 2021./22. 
3. Školski kurikulum za školsku godinu 2021./22. 

4. Razno  

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad 1)  Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa za školsku godinu 
2020./21. 
 
Izvješće je jednoglasno usvojene uz manje ispravke i nadopune u tekstu. S obzirom 
da se radi o naslijeđenoj formi, dogovoreno je da se dogodine dio podataka pokuša 
staviti u tablice radi bolje preglednosti. 
 
Ad 2) Godišnji plan i program za školsku godinu 2021./22. 
Godišnji plan i program jednoglasno je usvojen. Tijekom razgovora  o prehrani došli 
smo do ideje o osmišljavanju aplikacije pomoću koje bi se jednostavnije mogla 
evidentirati prehrana učenika. Lovro Valčić će razraditi tu ideju i na sljedećoj 
sjednici  pobliže je predstaviti. 
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Ad 3)  Školski kurikulum za školsku godinu 2021./22. 
Tijekom razgovora o kurikulumu svi članovi su bili suglasni da bi bilo dobro 
promijeniti mu formu radi bolje preglednosti. Ukazano je na manje propuste u 
prikazu terenske nastave gdje su izostavljena dva razreda pa je zamoljena 
ravnateljica da  taj dio ubaci. 
Kurikulum je također jednoglasno usvojen. 
 
Ad 4)  Razno  
 
4.1. Pod točkom Razno zamjenica predsjednice Ana Botički Ćurlin dala je izvješće 
s dvaju Upravnih odbora osnivača škole. Na oba susreta razgovaralo se o načinu 
revitalizacije WUZ-a kroz projekte izdavaštva, osnivanja srednje škole, 
pokretanjem raznih edukacija za javnost i sličnih aktivnosti kojima bi se 
doprinijelo kvaliteti i razvoju škole i waldorfske pedagogije. 
Također se razgovaralo o načinima poboljšanja organizacije i povezanosti tijela 
škole i stvaranja boljih i redovitijih komunikacijskih kanala  - u pripremi su 
zajednički sastanci tijela škole. 
4.2. Josip Rajković  prenio je pitanja roditelja iz sedmog razreda o nepoznavanju 
hrvatskoga jezika učitelja Kelletta i praksi upisivanja novih učenika u višim 
razredima. Tajnica Jadranka Apostolov provjerit će aneks ugovora učitelja 
Conrada, a novoupisane učenike i roditelje treba detaljnije upoznati s Kućnim 
redom škole.  
4.3. Također je dogovoreno da sjednice u pravilu budu zadnju srijedu u mjesecu i 
to sljedećim datumima:  
27.10., 24.11., 22.12., 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6. 
 
 
 
Početak sjednice: 17:45 

Završetak sjednice: 19: 35 

 

Zapisničarka:                                                       Predsjednica Školskog odbora:   

Aleksandra Belković                                             Marica Čilaš Mikulić  

 

 
 
KLASA: 003-06/21-01/12  
URBROJ: 251-326-05-21-02 
 


