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ZAPISNIK 
20. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA WALDORFSKE ŠKOLE U ZAGREBU, održane  

30. ožujka 2022. g. na internetskoj platformi Zoom  

 

Prisutni članovi: Marica Čilaš Mikulić, Julija Radičević, Karmen Preskar, Josip 

Rajković, Ana Botički Ćurlin, Lovro Valčić  

Odsutni članovi: Ljubica Južvak 

Gosti: Aleksandra Belković, Dunja Sabljak tijekom točke 5 (od 18:36h), Danijel 

Banić tijekom točke 5 (od 18:50h) 

 

Sjednicu je sazvala Marica Čilaš Mikulić, predsjednica ŠO-a, a zbog prehlade 

predsjednice vodila Ana Botički Ćurlin. 

Kvorum je utvrđen. 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Poslovnik o radu Razrednog vijeća 
2. Poslovnik o radu Vijeća učenika 
3. Aktualnosti iz Škole 
4. Aktualnosti iz Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu 
5. Financije i školarina 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad 1) Poslovnik o radu Razrednog vijeća 
 
Nakon rasprave o Poslovniku o radu Razrednog vijeća odlučeno je da se taj Poslovnik 
uputi na doradu pa će se dorađen poslati na elektronsko izglasavanje. 
 
 
Ad 2) Poslovnik o radu Vijeća učenika 
Ovaj Poslovnik se daje na daljnju doradu kako bi se oblikovao sukladno s našom 
praksom te će se poslati na elektronsko izglasavanje. 
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Ad 3) Aktualnosti iz Škole 
 
Učiteljica Julija Radičević i ravnateljica Aleksandra Belković izvijestile su o 
aktualnostima iz Škole:  
 

• nakon dugo vremena 25.4. očekujemo dolazak mentorice Claudije (ostaje 10 
dana), uključit će se u pedagoški rad i rad UO-a WUZ-a glede preseljenja škole 

• 16.7. dolazi 12. razred iz Nürtingena na maturalno putovanje u okviru kojeg 
imaju radni dio. Cilj radnog dijela još nije definiran, razmišlja se o 
preseljenju igrališta, izrade ograde oko zelene površine nove škole... 

• Javni natječaj za prostor u Sigetu je objavljen danas popodne (30.3.), otvoren 
je 8 dana. Otvaranje ponuda je 11.4. u 11 h. 

• U najavi je sastanak s Gradskim uredom za obrazovanje nakon što smo 
ponovno slali dopis na ruke gradonačelniku. Nadamo se sastanku što prije i 
udovoljenju našim zahtjevima. 

• Održan je roditeljski za Malu školu.  
 
 
Ad 4) Aktualnosti iz Udruge roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu 
 
Članica UO-a WUZ-a učiteljica Ana Botički Ćurlin izvijestila je o aktualnostima iz 
WUZ-a: 

• Na UO-u WUZ-a raspravljalo se kako najbolje iskoristiti dolazak mentorice.  

• Znamo što želimo i što tražimo:  
o sudjelovanje u financiranju najamnine 
o povrat sredstava koji su se postupno ukidali na razinu iz 2008. godine  
o korištenje zelene površine (ograđivanje) 
o osiguranje 15-ak parkirnih mjesta 

• Promocija knjige učiteljice Zorane u Splitu bit će 20.5. petak u sklopu 
proljetnog (uskrsnog) regionalnog susreta waldorfskih pedagoga u organizaciji 
SWI-a 

• Pomiče se datum (nekoliko dana) javnog natječaja za javnu nabavu za 
izvođače radova na ovoj lokaciji trenutačno je 8.4. 

• Konkretan datum kada trebamo iseliti s trenutačne lokacije još nemamo. 
Ljetni kamp će biti još održan na ovoj lokaciji, planiran je do 23.7. (4 tjedna). 
Zadnja se seli kuhinja. 

 
 
Ad 5) Financije i školarina 
 
Dunja je prikazala tablice financijskog stanja škole i predikcije za iduću godinu 
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• Odluka o iznosu nove školarine temelji se na procjenama. Tablice će biti 
poslane članovima Školskog odbora kako bi ih detaljnije proučili te je 
dogovorena izvanredna sjednica za idući tjedan gdje bi se izglasavala visina 
školarine za iduću školsku godinu 2022/23. 

• Preseljenje počinje već u lipnju, odnosno radovi u prostoru i ranije, u svibnju 

• Tražit će se veliki angažman roditelja za preseljenje. 

• Učitelji će dati dodatno svoje vrijeme na raspolaganje za školu, njihov 
angažman će trajati do 20.7.  

• Svi grubi radovi, laziranja, preseljenje trebaju biti gotovi do 20.7. tako da 
ostanu samo kozmetički radovi za kraj kolovoza. 

• Napravit će se plan preseljenja kako bi se mogao prezentirati na Roditeljskom 
vijeću do kraja idućeg tjedna. 

• Javni natječaj za prostor u Sigetu je objavljen danas popodne (30.3.), otvoren 
je 8 dana. Otvaranje ponuda je 11.4. u 11 h. 

• Dunja je najavila i pitanje kuhinje s kratkim uvodom kao točku za iduću 
sjednicu: kuhinja je počela biti gubitaš. Kako organizirati poslovanje kuhinje?  

 
 
Početak sjednice: 17:35h 

Završetak sjednice: 19:30 h 

 

Zapisničarka:                                                       Predsjednica Školskog odbora:   

 

 

       
Karmen Preskar                                            Marica Čilaš Mikulić  

 

 
 
KLASA: 003-06/22-01/03 
URBROJ: 251-326-05-22-02 

 
 


