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MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ
TOMAŠIĆEVA 12
10 000 ZAGREB

PREDMET: Izvješće o radu Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića u 2016. god.

I. Završetak školske godine 2015./2016.
Školska 2015./2016. godina završila je nakon obavljenog popravnog ispita 25. kolovoza 2016.
godine, kada je Nastavničko vijeće na zadnjoj sjednici (25. kolovoza 2016.) utvrdilo ocjene s
popravnih ispita.
Najbolji uspjeh imao je treći razred s prosječnom ocjenom 4,12, slijede: četvrti razred 4,09,
prvi razred 3,88 i drugi razred 3,85. Prosječna ocjena u školi je 3,99 (vrlo dobar).
Prolaznost u školi na kraju školske godine je 96,77%, tj. od 93 učenika prolazi 90
učenika.
Izostanci: Sveukupno 7.960 (213 neopravdanih). Najviše ima 3. razred 2.468, zatim 4. razred
1.920, slijedi 2. razred s 1.870 i na kraju 1. razred s najmanje izostanaka tj. 1.702 izostanka.
Vladanje: Uzorno vladanje ima 92 učenika, dobro vladanje ima 2, a loše vladanje nema niti
jedan učenik.
Zbirno izvješće na kraju školske godine u prilogu (Tablica br. 1)
II. Državna matura u školskoj godini 2015./2016.
U školskoj 2015./2016. godini učenici 4. razreda, tj. pete generacije maturanata naše
gimnazije, pristupili su državnoj maturi koja je održana prema vremeniku o polaganju državne
mature koji je donio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje (NCVVO).
Ispitima državne mature nije pristupilo troje učenika koji su bili upućeni na popravni na
dopunski rad iz matematike.
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Nakon provedene državne mature u ljetnom roku svi učenici uspješno su položili obvezatne
predmete, osim Saliha Hasanovića koji nije položio matematiku. U jesenskom roku, zbog
aljkavosti učenika, nitko nije pristupio ispitima državne mature. Na sjednici Školskog odbora
analizirali smo uspjeh učenika na Državnoj maturi i zaključili da su rezultati na razini
državnog prosjeka.
Rezultati državne mature u prilogu (Tablica br. 2)
III. Natjecanja
Temeljem naputka Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu natjecanja i smotri učenica i
učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2016. god., organizirali smo
školsko natjecanje iz devet predmeta, prema sljedećem rasporedu:
Red. br.

Predmet

Nadnevak

1.

Engleski jezik

22. siječnja 2016. god.

2.

Matematika

22. siječnja 2016. god.

3.

Fizika

27. siječnja 2016. god

4.

Latinski jezik

1. veljače 2016. god.

5.

Hrvatski jezik

4. veljače 2016. god.

6.

Povijest

8. veljače 2016. god.

7.

Kemija

11. veljače 2016. god

8.

Biologija

18. veljače 2016. god.

9.

Geografija

28. veljače 2016. god.

Rezultati županijskog natjecanja:
-

iz njemačkoga jezika: Mejra Balta osvojila 1. mjesto i plasirala se na državno
natjecanje te XX osvojio 41. mjesto, a na državno natjecanje su bili pozvani učenici
do rednog broja 40., tako da je XX-u nedostajalo pola boda za plasman u finale.

-

iz latinskoga jezika: XX koji se nije plasirao na državno natjecanje.

Svjetsko debatno natjecanje u Kataru
Četveročlana ekipa naše škole pod vodstvom ravnatelja Mevludi ef. Arslanija sudjelovala je
na 3. međunarodnom debatnom natjecanju srednjoškolaca na arapskom jeziku koje se održalo
u Dohi, Kataru, u organizaciji Qatar Debate članice organizacije Katar Fondacije u razdoblju
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od 10. do 13. travnja 2016. godine. Na natjecanju su sudjelovale 53 ekipe iz 50 zemalja
svijeta.
Europsko natjecanje učača Kur'ana časnoga
Na 23. Međunarodnom natjecanju učača Kur'ana časnoga koje se već tradicionalno održava
povodom svečanog otvorenja Zagrebačke džamije sudjelovao je učenik 1. razreda naše škole
u kategoriji hifz 5 džuzeva.
IV. Nastupi našega zbora
Naša škola ima i mješoviti zbor, koji vodi prof. Katarina Stojanović. Zbor je, pored školskih
priredbi, nastupio na:
• Međureligijskom koncertu u povodu In memoriam Mišo Montiljo u Kulturnom centru
Šalom u Zagrebu;
• obilježavanju 100-te obljetnice pravnoga i institucionalnoga priznanja islama u
Hrvatskoj, održanoj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i
• tradicionalnom Međureligijskom molitvenom susretu u Duhu Asiza, u crkvi Svetoga
Franje Asiškog na Kaptolu, u Zagrebu te
• XXI. međureligijskom koncertu u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu, pod
geslom „Gdje je ljubav, prijateljstvo, ondje je i Bog“, u povodu Međunarodnog dana
ljudskih prava.
V. Škola u medijima
Tijekom 2016. godine, naši učenici zajedno s ravnateljem dali su intervju za tursku državnu
agenciju Anadolu Agency o našoj školi, islamske informativne novine Preporod iz Sarajeva i
Glas Zagreba. Također su gostovali na AlJazeera Balkans, Novoj TV i HRT-u (Duhovni
izazovi i Dnevnik 2) u povodu 100-te obljetnice pravnoga i institucionalnoga priznanja islama
u Hrvatskoj.
VI. Humanitarne akcije
U 2016. godini učenici naše škole predvođene odgojiteljicom Enisom Botonjić organizirali su
dvije humanitarne akcije pod nazivom „Kolačić sreće“ za djecu izbjeglice.
Također, u mjesecu studenom 2016., pod vodstvom profesorice Brkljačić u suradnji s
Hrvatskim Caritasom, tradicionalno je provedena akcija „Za tisuću radosti“ koja ima za cilj
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osigurati pomoć najsiromašnijim obiteljima u Hrvatskoj, na način da su se prodavale
narukvice sa simboličnim porukama po cijeni od 5 kuna.
VII.

Video uradak naših učenika u povodu 30. obljetnice duha Asiza

U sklopu obilježavanja 30. obljetnice duha Asiza u prostorijama Tribine Grada Zagreba na
Kaptolu održana je tribina na temu Životnost duha Asiza. Na samom početku tribine prikazan
je petominutni film o miru u režiji učenika naše škole, nastao pod vodstvom odgojiteljice
Enise Botonjić. Namjera je bila pokazati nazočnom auditoriju te onima koji će uradak
pogledati preko naše web stranice da, kao mladi muslimani i muslimanke, naši učenici rade i
zalažu se za mir u cijelom svijetu. Također, kratkim uratkom naši učenici podižu svoj glas
protiv svakodnevnog nasilja i ubijanja u Siriji, Iraku i Jemenu i glasno reći: Stop nasilju! Stop
ubijanju! U sklopu programa obilježavanja duha Asiza, svi učenici naše škole, kao i učenici
Srpske pravoslavne gimnazije "Kantakuzina Katarina Branković" te učenici Nadbiskupske
klasične gimnazije pisali su esej na temu: „Zašto sam za mir?“. Prema izboru organizatora
skupa, najboljim radom proglašen je rad Yakuba Kattaea, učenika 4. razreda naše gimnazije,
koji je pročitan u prepunoj crkvi Svetoga Franje Asiškog na Kaptolu u sklopu međureligijskog
molitvenog susreta 27. listopada 2016. god.
VIII. Dobrovoljno darivanje krvi
Dana 19. studenoga 2016. god. maturanti naše škole predvođeni razrednikom Salihom
Hadžismajlovićem i odgojiteljicom Enisom Botonjić, a u suradnji s Centrom za transfuzijsku
medicinu, organizirali su dobrovoljno darivanje krvi u povodu međunarodnog dana
tolerancije. Našoj su se akciji, pored naših učenika, profesora i džematlija, odazvali i učenici
Prve gimnazije iz Zagreba predvođeni ravnateljicom Dunjom Marušić Brezetić, učenici
Srpske pravoslavne gimnazije "Kantakuzina Katarina Branković" iz Zagreba predvođeni
ravnateljem Slobodanom Lalićem te učenice Ženske opće gimnazije Družbe sestara
milosrdnica iz Zagreba predvođene svojom profesoricom. Našoj se akciji odazvalo 60 osoba,
a samo 30 njih je moglo darivati krv. I pored ove činjenice sa zadovoljstvom možemo
konstatirati da je akcija bila vrlo uspješna.
IX. Prva pomoć
Od školske godine 2016./2017. u našoj školi osnovana je sekcija Prve pomoći koju vodi
profesorica biologije Martina Brkljačić. Dana 11. studenoga 2016., učenici 2. razreda naše
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škole u pratnji prof. Martine Brkljačić, sudjelovali su u dvodnevnom programu obuke
pružanja prve pomoći, koja je održana u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom.
X. Promocija VI. gimnazijske generacije maturanata
U subotu, 21. svibnja 2016., u maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u
Zagrebu, ispratili smo šestu gimnazijsku, odnosno dvadeset i prvu generaciju maturanata naše
škole. Sponzor Akademije i ove godine bio je gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan Bandić.
Tema ovogodišnje svečanosti bila je „Sto godina islama u Hrvatskoj“. Svi su učenici dobili
prigodne darove od Mešihata IZ u Hrvatskoj. Učenik generacije bio je Ahmed Alili, koji je
dobio prigodni poklon, a na tradicionalnoj manifestaciji „Maturalni dan“, za učenike završnih
razreda medresa, Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva i Islamske gimnazije dr. Ahmeda
Smajlovića iz Zagreba, dobio je priznanje i nagradu reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića.
XI. Maturalno putovanje u Španjolskoj
Sedma generacija maturanata naše škole je za maturalno putovanje izabrala Španjolsku.
Maturalno putovanje je bilo organizirano autobusom. Posjetili su znamenitosti grada Como u
Italiji, Madrida, Toleda, Cordobe, Granade, La Linea de la Concepcion, Sevillu, Barcelonu u
Španjolskoj i Marsiellea u Francuskoj. Maturalno putovanje u organizaciji turističke agencije
Neobična putovanja d.o.o. je trajalo 11 dana.
XII.

Posjet memorijalnom centru Potočari u Srebrenici i šehidskom mezarju
Veljaci u Bratuncu

U petak, 30. rujna 2016. godine učenici 1. i 2. razreda te nekoliko učenika drugih razreda, pod
vodstvom profesorica Ilde Handanović i Martine Brkljačić, priključili su se X. konvoju
mladih Bošnjaka Republike Hrvatske i njihovih prijatelja, u organizaciji Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Grada Zagreba. Ovaj program pod nazivom „Da se nikad ne zaboravi“
osnovan je s ciljem upoznavanja ponajprije mladih o agresiji i genocidu koji je počinjen u
Srebrenici 1995. god. u sklopu posjete memorijalnom centru Potočari. Učenici su posjetili i
Spomen-sobu, gdje im je prikazan filma o genocidu i obilazak tvornice u kojoj su izložene
slike o ratnim strahotama na tom području.
XIII. Ljetna škola SEMEP-a
Dvije učenice iz 1. i 2. razreda sudjelovale su na 18. Ljetnoj školi SEMEP-a u zajedno s
profesoricom biologije Martinom Brkljačić.

SEMEP (South-Eastern Mediterranean
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Environmental Project) je UNESCO-ov međunarodni projekt odgoja i obrazovanja za okoliš
namijenjen nastavnicima i učenicima u cilju poticanja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj
na području Mediterana. Provodi se od 1996. u četrdesetak srednjih škola Republike Hrvatske
pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i
obrazovanje te Odsjeka za obrazovanje u znanostima, tehnologiji i okolišu UNESCO-a. U
ovom međunarodnom projektu sudjeluju predstavnici Albanije, Bugarske, Cipra, Egipta,
Grčke, Izraela, Italije, Jordana, Malte, Palestine, Rumunjske, Slovenije, Turske i, naravno,
Hrvatske. Cilj SEMEP-a je edukacija o povijesnim, kulturološkim, prirodnim, socijalnim i
ekološkim vrednotama i time promoviranje kulture mira i tolerancije među državama ovog
područja. Potiče se holistički i interdisciplinarni pristup izrade projekata tijekom školske
godine.
XIV. Posjet maturantica tuzlanske Behram-begove medrese našoj školi
Dana 10. studenoga 2016. god. maturantice Behram-begove medrese iz Tuzle i njihove
odgajateljice Mejra Numanović i Edina Tokić, posjetile su našu školu, gdje su ih dočekale
odgajateljica Enisa Botonjić te učenice II. i III. razreda. Nakon razmjene pozitivnih iskustava
te predstavljanja rada Islamske gimnazije i Učeničkog doma koji djeluje u sklopu naše škole,
uslijedio je ručak. Druženje je nastavljeno tijekom zajedničkog obilaska znamenitosti
Zagreba.
XV.

Početak školske 2016./2017. godine

Nakon obavljenih pripremnih radnji za početak nove školske godine te sukladno Odluci
ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o početku i završetku nastavne
godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku
godinu 2016./2017., nastava je počela 5. rujna 2016. godine.
Nakon ljetnog upisnoga roka učenika u prvi razred Islamske gimnazije dr. Ahmeda
Smajlovića upisano je 25 učenika, od čega je 20 učenica i 5 učenika. Kao i prethodnih godina,
upisi su se provodili elektronskim putem. Jesenski upisni rok nije se provodio, budući da se
kvota od 25 učenika popunila već u ljetnom upisnom roku. S obzirom da učenik XX ponavlja
1. razred, realno brojčano stanje je iznosilo 26 učenika upisanih u prvi razred.
Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 14. rujna 2016. g./12. zu-l-hidždžeta 1437. h. g.
razmatrane su tri zamolbe za upis u prvi razred naše škole, i to kako slijedi:
• XX i XX došli su u Hrvatsku iz Sirijske Arapske Republike.
• XX došla je u Hrvatsku iz Republike Turske.
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MZOS je potvrdio odluke našeg Nastavničkog vijeća, i to na način da je suglasnost MZOS-a
za upis u prvi razred naše škole:
• zaprimljena 16. rujna 2016. za XX i XX,
• zaprimljena 22. rujna 2016. za XX.
To znači da je od 22. rujna 2016. do 30. rujna 2016., dakle, šest radnih dana u prvi razred naše
škole službeno bilo upisano čak 29 učenika.
Međutim 30. rujna 2016., učenica XX ispisala se iz prvog razreda radi udaljenosti naše škole
od mjesta prebivališta i upisala se u XII. gimnaziju, Zagreb - Dubrava. Brojčano stanje prvog
razreda naše škole na dan 30. rujna 2016. je 28 učenika.
Dana 27. prosinca 2016., učenik XX ispisao se iz drugog razreda, jer mu je gimnazijski
program pretežak, pa se prebacio u Srednju strukovnu školu u Makarskoj.
Dana 10. lipnja 2016. u 3. razred je primljen učenik XX iz Kosova.
Na dan 31. prosinca 2016., škola ima 93 učenika u četiri razredna odjela (1.a, 2.a, 3.a i 4.a).
Broj učenika po razrednim odjelima i spolu:
Razred

Broj učenika

Muških

Ženskih

1.a

28

8

20

2.a

21

8

13

3.a

19

8

11

4.a

25

8

17

Sveukupno

93

32

61

XVI. Učenički dom
U muškom odjelu Doma u Lašćinskoj cesti 135 smješteno je 12 učenika i dva studenta, a u
ženskom odjelu u Borovju, I. Gardijske brigade Tigrovi 14, smješteno je 29 učenica u četiri
stana. S roditeljima je potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama prilikom
smještaja i prehrane učenika. Učenci smješteni u učeničkom domu, odlukom Školskog
odbora, plaćaju 500,00 kn mjesečno, a ukoliko su u domu dva brata, dvije sestre ili brat i
sestra, tada jedan plaća cijeli iznos, a drugi 250,00 kn. Učenici XX, XX, XX, XX iXX zbog
teške materijalne situacije, odlukom Školskog odbora, plaćaju po 100,00 kn mjesečno. Od
listopada, na zamolbu roditelja, u Dom je smješten i naš bivši učenik XX koji je student prve
godine Pravnog fakulteta, a po preporuci Mešihata i XX, student na Rochester Institut of
Techonology u Zagrebu. Ukupan broj korisnika Učeničkog doma je 43.
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XVII. Stipendije
Školski odbor je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 2. rujna 2016./30. zu-l-kadea 1437. h. g.
donio odluku da ove školske godine 2016./2017. pravo na stipendiju u iznosu od 200,00 kn
mjesečno imaju svi učenici upisani u 1. razred naše škole koji su osmi razred završili kao
odlični učenici, a stipendiju u iznosu od 300,00 kn mjesečno svi redoviti učenici koji su u
prethodnom razredu ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,5. Učenici XX i XX dobivaju
stipendije na osnovi statusa tražitelja azila, učenica XX dobiva stipendiju zbog teškog
imovinskog stanja u obitelji, a učenica XX na osnovi zamolbe roditelja radi teškog
materijalnog stanja u obitelji. Ove školske godine Mešihatovu stipendiju prima 35 učenika.
XVIII. Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja
Školski odbor je na svojoj redovitoj sjednici održanoj 2. rujna 2016./30. zu-l-kadea 1437. h. g.
donio odluku da svi učenici (93) budu osigurani kod Grawe osiguranja, koje osiguranje je
dalo najpovoljniju ponudu. Godišnja premija iznosi 25,00 kn po učeniku. I ove godine
troškove police osiguranja učenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 1.900,00 kn
snosi škola, odnosno osnivač.
XIX. Nastavnički kadar
S obzirom da svake godine raspisujemo natječaj za određene predmete, i ove godine smo
morali raspisati natječaj na stranicama HZZ-a i naše škole za sljedeća radna mjesta:
nastavnika/cu arapskoga jezika, Kur'ana i kur'anskih znanosti, filozofije, sociologije, logike,
latinskog jezika, psihologije i engleskoga jezika (zamjena). Na temelju prethodne suglasnosti
Školskog odbora Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića od 20. kolovoza 2016./17. zu-lka'adea 1437. h.g., klasa: 602-03/16-09/147, ur.broj: 251-393-1-16-463 te obavljenih
razgovora s najpoželjnijim kandidatima, izabrani su sljedeći profesori: za filozofiju i logiku
mr. sc. Vesna Ivezić, za sociologiju dr. sc. Tarik Kulenović, za latinski jezik Monika
Vranaričić, za psihologiju Gabrijela Đurčević, za engleski jezik Martina Mesec.
Profesori arapskog jezika, islamskog vjeronauka i Kur'ana i kur'anskih znanosti ostaju
prošlogodišnji, tj. dr. Haris Džaferović, mr. sc. Mirza ef. Mešić i Halid ef. Dolić.
Dosadašnja profesorica njemačkog jezika sa školom je sklopila sporazumni raskid ugovora o
radu koji je stupio na snagu 11. studenog 2016. Na temelju prethodne suglasnosti Školskog
odbora Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića od 25. listopada 2016. g./24. muharrema
1438. h.g., klasa: 602-03/16-09/262, ur.broj: 251-393-2-16-1071, raspisan je natječaj. Na
radno mjesto profesorice njemačkog jezika 14. studenog 2016. primljena je profesorica
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Monika Vranaričić koja je 5. rujna 2016. počela predavati latinski jezik u našoj školi i koja se
dokazala kao izvrstan profesor i pedagog.
XX.

Zaposlenici u školi

Osim ravnatelja i 20 nastavnika te dva odgajatelja, škola ima tajnika, voditeljicu
računovodstva, domara, kuhara, pomoćnu kuharicu, dvije spremačice i dva noćna pazitelja u
muškom dijelu učeničkog doma.
Nedostaje nam pedagog/psiholog i knjižničar. Već nekoliko godina šaljemo zahtjev MZOS-u,
ali uvijek dobivamo negativan odgovor. Dva noćna pazitelja (gosp. Amir Njuhović i h. Ekrem
Pašanbegović) imaju potpisan ugovor s Mešihatom IZ u Hrvatskoj.
Popis zaposlenika škole u prilogu (Tablica br. 3)
Napomena u vezi prostornih uvjeta škole
Uredi ravnatelja te tajništva i računovodstva još uvijek nisu sanirani. Već treću školsku
godinu ravnatelj, tajnica i računovotkinja za rad privremeno koriste kabinet matematike i
fizike.
XXI. Završetak prvog polugodišta školske 2016./2017. god.
Prvo polugodište trajalo je od 5. rujna 2016. godine do 23. prosinca 2016. godine. Na dan
sjednice Nastavničkog vijeće (23. prosinca 2016. god.), u školi je bilo upisanih 93 učenika, od
toga 63 (65,60 %) učenica i 32 (34,40 %) učenika.
Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od srpnja
2012. god. ukinuto je zaključivanje ocjena na kraju prvog polugodišta.
Do 28. prosinca 2016. god. realizirano je sve što je predviđeno Godišnjim planom i
programom te kurikulumom naše škole za ovo razdoblje.
Što se izostanaka i vladanja na kraju polugodišta tiče, situacija je sljedeća:
Razred

Izostanci

Vladanje

Opravdano Neopravdano Ukupno Uzorno Dobro Loše
1. a

614

17

631

28

0

0

2. a

563

15

578

21

0

0

3. a

457

15

472

19

0

0

4.a

764

72

836

24

1

0

Sveukupno

2398

119

2517

92

1

0
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Ostale aktivnosti:
Pored svakodnevnog praćenja nastavnog procesa, redovitih komunikacija s Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i sporta te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, izdvajamo
sljedeće aktivnosti:
-

ravnatelj je u svojstvu mentora za pripremu učenika naše škole koji su sudjelovali na
3. Međunarodnoj debati učenika srednjih škola na arapskom jeziku u Dohi (Katar)
boravio u Dohi na četverodnevnom treningu za mentore (18. – 21. siječnja 2016.
god.);

-

ravnatelj je zajedno sa zborom naše škole sudjelovao na međureligijskom koncertu u
povodu In memoriam Mišo Montiljo u Kulturnom centru Šalom u Zagrebu, gdje je i
govorio o Mihajlu Miši Montilji (27. siječnja 2016. god.);

-

ravnatelj je u svojstvu predsjednika nazočio Županijskom natjecanju iz islamskog
vjeronauka koje se održava u našoj školi (2. veljače 2016. god.);

-

ravnatelj je sudjelovao na Međunarodnom simpoziju o arapskom jeziku, u organizaciji
Katoličkoga sveučilišta Svetog Srca u Milanu (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano). Na simpoziju je sudjelovalo tridesetak stručnjaka (predavača) iz područja
arapskog jezika, književnosti i pjesništva. Ravnatelj je imao izlaganje na temu:
„Učenje arapskog jezika u Hrvatskoj“. Prije izlaganja iskoristio je priliku da u
kratkim crtama upozna nazočne studente i profesore Katoličkoga sveučilišta te goste s
vjerskim pravima i slobodama koje muslimani u Republici Hrvatskoj uživaju (5. - 6.
veljače 2016. god.);

-

ravnatelj je sudjelovao u radu sjednice Školskog odbora (11. veljače 2016. god.);

-

ravnatelj je sudjelovao na okruglom stolu u sklopu simpozija na temu: Novi
(i)migranti u EU: ususret izazovima integracije u organizaciji Instituta za migracije i
narodnosti u suradnji s Francuskim institutom, Goethe institutom i Austrijskim
kulturnim forumom. Tema okrugloga stola je bila: Integracijske politike i prakse u
Republici Hrvatskoj: stanje i perspektive (15. veljače 2016. god.);

-

ravnatelj je sudjelovao na radnom sastanku svih srednjoškolskih ravnatelja Zagrebačke
županije s predstavnicima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada
Zagreba te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u Domu Crvenoga križa na
Sljemenu, u organizaciji Zagrebačkog ogranka UHSR-a (26. veljače 2016. god.);

-

ravnatelj je predsjedavao 4. sjednici NV-a (1. ožujka 2016. god.);

-

ravnatelj se obratio roditeljima naših učenika na Roditeljskom danu (6. ožujka 2016.
god.);
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-

ravnatelj je dao intervju za Informativne novine Islamske zajednice u BiH Preporod o
radu Islamske gimnazije, a u povodu 100-te obljetnice pravnog i institucionalnog
priznanja islama u Hrvatskoj (18. ožujka 2016. god.);

-

ravnatelj je u svojstvu mentora predvodio ekipu naše škole koja je sudjelovala na 3.
međunarodnoj debati učenika srednjih škola na arapskom jeziku u Dohi (Kataru)
boravio u Dohi (8. – 14. travnja 2016. god.);

-

ravnatelj je nazočio prigodnom programu u povodu Dana škole u Kongresnoj dvorani
„h. Salim Šabić“ u Islamskom centru Zagreb (22. travnja 2016. god.);

-

ravnatelj je dao izjavu za Dnevnik 2 Hrvatske radiotelevizije o radu Islamske
gimnazije u povodu 100-te obljetnice pravnog i institucionalnog priznanja islama u
Hrvatskoj (23. travnja 2016. god.);

-

ravnatelj je dao izjavu za AlJazeeru Balkans o radu Islamske gimnazije, a u povodu
100-te obljetnice pravnog i institucionalnog priznanja islama u Hrvatskoj (25. travnja
2016. god.);

-

ravnatelj je primio delegaciju Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj predvođenu
Mustafom ef. Šetkićem koji su došli u posjet našoj školi (6. svibnja 2016. god.);

-

ravnatelj je predvodio sjednicu Razrednog vijeća za 4. razred (19. svibnja 2016. god.);

-

ravnatelj je održao prigodni govor na Maturalnoj akademiji šeste generacije
maturanata naše gimnazije (21. svibnja 2016. god.);

-

ravnatelj je dao intervju za tursku državnu agenciju Anadolu Agency o radu naše škole
(23. svibnja 2016. god.);

-

ravnatelj i tajnica obratili su se i prezentirali program naše škole potencijalnim
učenicima za upis u našu gimnaziju i njihovim roditeljima na Danu otvorenih vrata
(28. svibnja 2016. god.);

-

ravnatelj je predsjedavao 5. sjednicom NV-a (10. lipnja 2016. god.);

-

ravnatelj je potpisao Pismo namjere za sudjelovanje u provedbi projekta „Razmišljam
filmom“ i Izjavu o partnerstvu s udrugom Restart (21. lipnja 2016. god.), ali
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije dodijelilo bespovratna sredstva
navedenom projektu;

-

ravnatelj je predsjedavao 6. sjednicom NV-a (11. srpnja 2016. god.);

-

ravnatelj je s trgovačkim društvom Agro-Vir d.o.o. iz Zagreba potpisao Ugovor o
pristupanju Shemi školskog voća i povrća (13. srpnja 2016. god.) te tako prihvatio
odredbe Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća („Narodne novine“, broj
40/16.), kojim se Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
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razvoju obvezala plaćati 100 do 150 g voća i povrća po učeniku tijekom cijele školske
2016./2017. godine;
-

ravnatelj je s trgovačkim društvom Hrvatska elektroprivreda d.d. iz Zagreba potpisao
Ugovor o donaciji iznosa 8.000,00 kn za projekt: „El-Biruni – zimski kamp
prirodoslovno-matematičkih znanosti“ (27. srpnja 2016. god.);

-

ravnatelj je predsjedavao 7. sjednicom NV-a (26. kolovoza 2016. god.);

-

ravnatelj i tajnica su obavili razgovore s potencijalnim nastavnicima koji su se prijavili
na natječaj za novootvorena radna mjesta (1. i 2. rujna 2016. god.);

-

ravnatelj je potpisao Izjavu o partnerstvu s udrugom Inicijativa mladih za ljudska
prava i Srpskom pravoslavnom opštom gimnazijom „Kantakuzina Katarina
Branković“ za provedbu projekta Školskim volontiranjem do integrirane zajednice –
Interkulturni volonterski kamp (10. rujna 2016. god.);

-

ravnatelj je predsjedavao 1. sjednicom NV-a (15. rujna 2016. god.);

-

tajnica škole pohađala je seminar u organizaciji Učilišta Eduka savjet – ustanova za
obrazovanje odraslih (17. i 18. rujna 2016. god.);

-

ravnatelj je sudjelovao na stručnom skupu svih srednjoškolskih ravnatelja Zagrebačke
županije s predstavnicima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada
Zagreba te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u OŠ Kajzerica, u organizaciji
Zagrebačkog ogranka UHSR-a (26. rujna 2016. god.);

-

ravnatelj je sudjelovao u radu 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora (28. rujna
2016. god.);

-

ravnatelj je primio muftiju dr. Mevluda Dudića, predsjednika Mešihata IZ u Srbiji u
pratnji dr. Rešada Plojovića, direktora medrese „Gazi Isa Beg“ u Novom Pazaru (17.
listopada 2016. god.);

-

ravnatelj je dao izjavu za emisiju Duhovni izazovi Hrvatske televizije u povodu
obilježavanja 30. obljetnice duha Asiza u Hrvatskoj (19. listopada 2016. god.);

-

ravnatelj je sudjelovao na tribini Grada Zagreba na Kaptolu na temu: „Životnost duha
Asiza“. Na samom početku tribine prikazan je petominutni film o miru u režiji učenika
naše škole, nastao pod vodstvom odgojiteljice Enise Botonjić (24. listopada 2016.
god.);

-

ravnatelj i mješoviti zbor naše gimnazije pod vodstvom prof. Katarine Stojanović
sudjelovali su na tradicionalnom međureligijskom molitvenom susretu U duhu Asiza
održanom u crkvi Sv. Franje Asiškog na Zagrebačkom kaptolu (27. listopada 2016.
god.);
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-

ravnatelj je predsjedavao 2. sjednicom NV-a (8. studenoga 2016. god.);

-

ravnatelj je nazočio simpoziju u Sarajevu u organizaciji Uprave za obrazovanje i
nauku Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini na temu: „Obrazovanje kadrova Islamske
zajednice u BiH – izazovi i perspektive“ održan u hotelu Europa na kojem je izlaganje
imao i uvaženi muftija Aziz ef. Hasanović (17. studenoga 2016. god.);

-

tajnica škole pohađala je seminar u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka
(7. prosinca 2016.);

-

ravnatelj i mješoviti zbor naše gimnazije pod vodstvom prof. Katarine Stojanović
sudjelovali su na tradicionalnom međureligijskom molitvenom susretu u Glazbenom
zavodu u Zagrebu u povodu međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji
rektorata Zagrebačkoga sveučilišta (10. prosinca 2016. god.);

-

ravnatelj je s trgovačkim društvom Holex d.o.o. iz Rijeke potpisao Ugovor o donaciji
elektroničkih komponenata koje su bile neophodno potrebne za uspješnu realizaciju
El-Biruni – Zimskog kampa prirodoslovno-matematičkih znanosti (18. prosinca 2016.
god.);

-

ravnatelj je predsjedavao 3. sjednicom NV-a (23. prosinca 2016. god.).

Napomena: Ovo izvješće je usvojeno na 4. sjednici Školskoga odbora Islamske gimnazije dr.
Ahmeda Smajlovića koja je održana 12. siječnja 2017.g./14. rebiu-l-ahira 1438. h. g., nakon
čega su imena određenih maloljetnih učenika anonimizirana, sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka.

Ravnatelj:
Mevludi Arslani, mag. arab.
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