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ZAPISNIK 

15. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA WALDORFSKE ŠKOLE U ZAGREBU, ODRŽANE  
27. listopada 2021. g. uživo u prostorima  

 

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

Preskar, Josip Rajković, Ana Botički Ćurlin  

Odsutni članovi: Lovro Valčić 

Gosti: ravnateljica Aleksandra Belković, Dunja Sabljak (djelomično telefonom 

tijekom točke 3) 

 

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

Kvorum je utvrđen. 
 

DNEVNI RED 

 

1. Aktualnosti iz Škole (izvješće ravnateljice A. Belković) 
2. Aktualnosti iz Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu (izvješće 

članice Upravnog odbora WUZ-a A. Botički Ćurlin) 
3. Sufinanciranje učiteljskog studija 
4. Pomoć pri plaćanju školarine 
5. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad 1)  Aktualnosti iz Škole  
 
Ravnateljica Aleksandra Belković izvijestila je o aktualnostima iz Škole.  

• Upućen je dopis prema Gradu u vezi prostora i čeka se na odgovor.  

• 2 razreda su u samoizolaciji (7. i 3.) 

• 2. i 3.11. 2021. su nenastavni dani 

• 4. i 5. 11.2021. svi idu na online nastavu prema odluci stožera 

• Zbog upada pojedinih učenika u vrt susjeda Ivana narušeni su odnosi sa 
susjedom Ivanom. Kako bi se smirila situacija, roditelji su očistili raslinje 
prema vrtu i planira se postaviti žičana ograda 

• Izazovi učitelja na izletima i na nastavi – potrebno je smanjiti upotrebu 
mobitela i više se pridržavati Kućnog reda Škole  
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Ad 2) Aktualnosti iz Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu 
 
Zamjenica predsjednice ŠO-a Ana Botički Ćurlin, ujedno i članica Upravnog odbora 
WUZ-a, dala je izvješće sa sjednica Upravnog odbora osnivača škole. Upravni odbor 
se sastaje svakog četvrtka ujutro. Radi se na projektu nove škole, pronalaženju 
dodatnih financijskih izvora, osnivanju srednje škole, promjeni zakonske regulative 
i utjecaju na razvoj pedagoškog pluralizma u društvu i mjerodavnim institucijama. 
 
 
Ad 3)  Sufinanciranje učiteljskog studija  
 
ŠO odobrio je sufinanciranje učiteljskog studija na Institutu za Waldorfsku 
pedagogiju dvjema učiteljicama zaposlenicama Waldorfske škole (jednoj u visini od 
70 %, a drugoj u visini od 30 % godišnje školarine) za ovu školsku godinu, uz ugovor 
sa Školom gdje će biti naznačene obveze odrade.  
Također u budućnosti treba donijeti jasne kriterije na temelju kojih zaposlenici 
Škole ostvaruju pravo na sufinanciranje školarine. 
 
 
Ad 4)  Pomoć pri plaćanju školarine  
 
Zbog nedostatne dokumentacije pristigle zamolbe ova je točka ostavljena za 
sljedeću sjednicu ili za elektronsko izglasavanje.  
 
Ad 5)  Razno  
 
U slučajevima kasnijeg upisa učenika u polugodište potrebno je platiti školarinu za 

cijelo polugodište.  

 

Zapisničarka:                                                       Predsjednica Školskog odbora:   

Karmen Preskar                                            Marica Čilaš Mikulić  
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