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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

6. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA WALDORFSKE ŠKOLE U ZAGREBU,  
ODRŽANE 29. OŽUJKA 2017.g. U WALDORFSKOJ ŠKOLI U ZAGREBU, JAKUŠEVEČKA 6 

 

Prisutni:  
Ana Botički Ćurlin 
Ivanka Katarinčić 
Alem Korkut 
Nikolina Škorpil 
Ivana Vukelić Bonifačić 
Helena Ivetić 
 
Odsutni: Danijela Žura, ravnateljica 
 
 
Ad 1) Zapisnik 5. sjednice Školskog odbora JEDNOGLASNO je usvojen. 
 
Ad 2) Zaključeno je da je gostovanje ŠO-a na sjednici VR-a bilo vrlo korisno te da 
bi takvi susreti trebali postati tradicionalni. 
 
Ad 3) Poništen je natječaj za čistačicu na nepuno radno vrijeme zbog izvanrednih 
okolnosti. 
 
Ad 4) Došlo je do promijene održavanja nastave tjelesnog odgoja u 3. i 4. razredu. 
Od 13. ožujka 2017. oba razreda imaju nastavu tjelesnog odgoja odvojeno, dok su 
do tada imali zajedno. Razlog je u povećanom broju učenika 4. razreda, što se 
dogodilo tijekom 1. obrazovnog razdoblja šk.g. 2016./2017. Nakon promatranja 
nastave od strane učitelja mentora, predloženo je i prihvaćeno na Učiteljskoj 
konferenciji da se razredi odvoje, što je i učinjeno pri prvoj mogućoj promjeni 
rasporeda.  
 
Ad 5) Izvještaji koje smo zaprimili vezano za Projekt Google oglašavanje govore u 
prilog tome da je takav projekt bio odličan po pitanju vidljivosti Škole u široj 
javnosti te je rezultirao puno većim brojem posjete školskoj web stranici i 
povećanim brojem upita za upise u Školu. Predloženo je da se na stranicama Škole 
nađu i iskustva roditelja i djece koji su došli u Školu bez znanja hrvatskog jezika. 
 
Ad 6) U ožujku je 27 djece pohađalo program Male škole. Za dvoje učenika je od 
strane Škole preporučena odgoda za upis u 1. razred te su roditelji takav prijedlog 
prihvatili.  
 



 
Ad 7)  
 

- Kako već drugu godinu za redom GUOKS ne sufinancira odlazak petaša na 
Olimpijadu starogrčkih sportova, tako se postavlja pitanje trebaju li/mogu li 
roditelji to sami plaćati. Nakon rasprave i različitih prijedloga zaključeno je da 
učiteljica treba predstaviti projekt Olimpijade na početku šk. g. te zajedno s 
roditeljima napraviti istraživanje Olimpijada u našoj regiji te prema financijskim 
mogućnostima i afinitetima razreda odlučiti ide li se uopće i gdje na Olimpijadu. 
 
- Ivanka se osvrnula na tematsko predavanje o utjecaju video igrica na učenike 
koje je održala u 4. razredu te zaključila da bi takvo predavanje trebalo održati 
roditeljima djece drugaša s obzirom da je uočeno kako djeca sve ranije počinju 
igrati igrice.  
 
 
Početak sjednice: 14.35 
Završetak sjednice: 15.45 
 
Zapisničarka:                                                        Predsjednica Školskog odbora:   
Helena Ivetić                                                         Ivana Vukelić Bonifačić                                                   

 
 
 
 
KLASA: 003-06/17-01/06 
URBROJ: 251-326-02-17-03 
Zagreb, 29. ožujka 2017. 
 


