
 

 
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 

 

2. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA WALDORFSKE ŠKOLE U ZAGREBU, ODRŽANE  
26.  LISTOPADA 2016.g. U WALDORFSKOJ ŠKOLI U ZAGREBU, JAKUŠEVEČKA 6 

Prisutni:  
Ivana Vukelić Bonifačić  
Ana Botički Ćurlin  
Helena Ivetić 
Ivanka Katarinčić 
Alem Korkut 
Nikolina Škorpil 
 
Ravnateljica Škole, Danijela Žura 
 
Odsutna: Marina Protrka Štimec (ispričala se) 
 
 
Ad 1)  Zapisnika Konstituirajuće sjednice Školskog odbora JEDNOGLASNO je 
usvojen. 
 
Ad 7) Povedena je rasprava o komunikaciji između Školskog odbora i Vijeća 
roditelja te je JEDNOGLASNO usvojena odluka o protokolu komunikacije Školskog 
odbora prema Vijeću roditelja: 
- po dobivenom zapisniku nakon održane sjednice ŠO-a, članovi ŠO-a definiraju 
teme i informacije koje će članovi ŠO-a koji su ujedno i predstavnici u VR-u, 
prenijeti svome tijelu ili kao izvještaj ili na daljnju raspravu. 
 
Također, zatražit ćemo od VR-a da upite prema ŠO-u ili nekom drugom tijelu Škole 
pošalje i prije održavanja svoje sjednice kako bi se pravovremeno na njih 
odgovorilo i kako bi na sjednici VR-a svi članovi imali valjane informacije. 
 
Predlaže se da na VR dođe pravnica angažirana od strane Škole koja će pomoći u 
sastavljanju novog Poslovnika o radu VR-a. 
 
Ad 3) Za prijedlog novog Statuta Škole Učiteljsko vijeće se pozitivno izjasnilo. 
Prelazi se na čitanje Statuta. Sve su izmjene usvojene te se Statut šalje na lekturu 
i na čitanje VR-u. 
 
Ad 4) Za prijedlog novog Pravilnika o kućnom redu Učiteljsko vijeće se pozitivno 
izjasnilo. 



 
 
Prelazi se na čitanje Pravilnika. Sve su izmjene usvojene te se Pravilnik o kućnom 
redu šalje na lekturu i na čitanje VR-u. 
 
Ad 5) Nakon čitanja prijedloga novog Poslovnika o radu Školskog odbora, sve su 
izmjene jednoglasne usvojene. Novi Poslovnik o radu Školskog odbora 
JEDNOGLASNO je usvojen. 
 
Ad 2) Helena Ivetić izvještava o provedenom natječaju za ravnatelja Škole. 
Prijavila se samo jedna kandidatkinja koja ujedno zadovoljava sve uvjete 
natječaja, Danijela Žura. Natječajna komisija predlaže da se za radno mjesto 
ravnateljice Škole na određeno, nepuno radno vrijeme zaposli Danijela Žura. 
 
Školski odbor JEDNOGLASNO odlučuje da se na radno mjesto ravnateljice Škole na 
određeno, nepuno radno vrijeme, sukladno Aktima Škole, zaposli Danijela Žura. 
 
Helena Ivetić izvještava o provedbi natječaja za radno mjesto pomoćnika 
ravnatelja za tehničko-administrativne poslove i voditelja projekta. Natječajna 
komisija će po završetku natječajnog procesa poslati svoj izvještaj ŠO-u te ćemo 
se za taj natječaj izjasniti mailom. 
 
 
Početak sjednice: 14.10 
Završetak sjednice: 16.15 
 
 
Napomena: Danijela Žura je napustila sjednicu u 15.00 sati, za vrijeme 3. točke 
Dnevnog reda. 
 
    
Zapisničarka:                                                        Predsjednica Školskog odbora:   
Helena Ivetić                                                         Ivana Vukelić Bonifačić                                                   

 
 
 
KLASA: 003-06/16-01/04 
URBROJ: 251-326-03/16-02 
Zagreb, 26. listopada 2016. 


