KLASA: 602-03/18-09/1
URBROJ: 251-393-1-18-4
Zagreb, 10. siječnja 2018.
23. rebiu-l-ahira 1439. h. g.
MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ
TOMAŠIĆEVA 12
10 000 ZAGREB
PREDMET: Izvješće o radu Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića u 2017. god.
I. Završetak školske godine 2016./2017. god.
Završno s nastavnom godinom 16. lipnja 2017. u našoj školi je bilo 93 učenika, od čega je
bilo 61 učenica (66%) i 32 učenika (36%). Najviše učenika činilo je 1. razred, njih 28, zatim
4. razred, njih 25, slijedi 2. razred s 21 učenikom i treći razred s 19 učenika. Školska godina
2016./2017. završila je 25. kolovoza 2017. godine, kada je Nastavničko vijeće na zadnjoj
sjednici utvrdilo uspjeh i vladanje učenika na kraju iste. Po prvi puta imamo stopostotni
prolaz učenika nakon dopunske nastave u povijesti škole.
Najbolji prosjek imali su učenici 3. razreda (4,21), slijede učenici 2. razreda (4,19), zatim
učenici 4. razreda (4,12) i na kraju učenici 1. razreda (4,04). Prosječna ocjena u školi je 4,14
(vrlo dobar).
Prolaznost u školi na kraju školske godine je 100%.
Ove školske godine imamo najviše odlikaša u povijesti Gimnazije, tj. 31 odlikaš (33%).
Usporedbe radi, prošle smo godine imali 24 odlikaša (26%), a pretprošle njih 18 (19%), a broj
učenika na razini škole u prethodne dvije godine je bio isti kao i ove godine, tj. 93 učenika.
Izostanci: Sveukupno 6.565 (315 neopravdanih). Najviše izostanaka ima 4. razred 1.928 (23)
izostanaka, odnosno 77 po učeniku, zatim 1. razred 1.828 (28) izostanaka, odnosno 65 po
učeniku, slijedi 3. razred s 1.440 (19) izostanaka, odnosno 76 po učeniku i na kraju 2. razred s
1.369 (21) izostanaka, odnosno 65 po učeniku.
Vladanje: Uzorno vladanje ima 91 učenik, a dvojica učenika zbog neopravdanih izostanaka
imaju vladanje dobar.
Uspjeh po razredima u prilogu (Tablica br. 1)
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II. Državna matura u školskoj godini 2016./2017.
U školskoj 2016./2017. godini učenici 4. razreda tj. sedmog naraštaja 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).
Nakon provedene državne mature u ljetnom roku svi učenici uspješno su položili obvezatne
predmete državne mature, osim A. Đ. (hrvatski), Y. K. (matematika), A. F. K. (hrvatski) i D.
K. (hrvatski i engleski). Navedeni učenici pristupili su ispitima državne mature u jesenskome
roku koji je završen 4. rujna 2017. god. Nakon jesenskoga roka, svi su učenici uspješno
položili državnu maturu, osim A. F. K. (hrvatski).
Rezultati državne mature po predmetima:
Predmet

Razina A

Razina B

Napomena

Hrvatski jezik

2,57

/

Svi pisali A razinu

Matematika

2,33

2,66

15 A raznu, 12 B razinu

Engleski jezik

3,39

3,22

18 A razinu, 9 B razinu

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 2017. god., organizirali smo
školsko natjecanje iz pet predmeta, prema sljedećem rasporedu:

Red. br.

Predmet

Nadnevak

1.

Geografija

18. siječnja 2017.

2.

Povijest

24. siječnja 2017.

3.

Njemački jezik

2. veljače 2017.

4.

Hrvatski jezik

7. veljače 2017.

5.

Filozofija

9. veljače 2017.

Rezultati županijskih natjecanja:
-

iz njemačkoga jezika (1. ožujka 2017.): N.T. (2. razred) osvojio 6. mjesto i F.R. (3.
razred) osvojio 13. mjesto;

2

-

iz filozofije (3. ožujka 2017.): L.H. (4. razred) osvojila je 1. mjesto i E.H. 2. mjesto.
Nisu se pojavile na državnom natjecanju zbog priprema za državnu maturu;

-

iz hrvatskoga jezika (6. ožujka 2017.): A.Đ. (1. razred) osvojila 13. mjesto;

-

iz geografije (23. veljače 2017.): S.M. (2. razred) osvojio 4. mjesto i M.M (4. razred)
osvojio 26. mjesto;

-

iz povijesti (7. ožujka 2017.): S.M. (2. razred) osvojio 8. mjesto, D.M. (2. razred)
osvojio 22. mjesto i A.I. osvojio 38. mjesto.

Ostala natjecanja:
-

na Natječaju za najbolji literarni rad/esej na teme inspirirane tragedijom Srebrenice
učenica L.H. osvojila je 1. mjesto;

-

na natjecanju literarnih radova „Europa u školi“ učenica L.H. osvojila je 4. mjesto.

IV. Nastupi našega zbora
Naša škola ima i mješoviti zbor, koji do 19. veljače 2017. god. vodila Katarina Stojanović, a
od 20. veljače 2017. god. Ana Benković. Zbor je, pored školskih priredbi, nastupio na:
 tradicionalnom Međureligijskom molitvenom susretu u Duhu Asiza, u crkvi Svetoga
Franje Asiškog na Kaptolu, u Zagrebu (26. listopada 2017.) te na
 XXII. međureligijskom koncertu u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu, a u
povodu Međunarodnog dana ljudskih prava (10. prosinca 2017.).
V. Škola u medijima
U emisiji Prizma Hrvatske televizije (18. veljače 2017.) prikazan je prilog o doprinosu naše
škole u integraciji učenika iz Sirije. Sugovornici su bili ravnatelj Arslani, učenici H.S. i A.S.
iz 1. razreda, koji su prije početka školske godine 2016./2017. došli iz Alepa i profesorica
dopunske nastave hrvatskoga jezika Ines Ban.

VI. Humanitarne akcije
U 2017. godini učenici naše škole predvođeni odgojiteljicom Enisom Botonjić organizirali su
dvije humanitarne akcije pod nazivom „Dan crvenih nosova“ za djecu izbjeglice.
U mjesecu listopadu 2017. naši su učenici proveli humanitarnu akciju za prikupljanje
materijalnih sredstava za ugroženu obitelj Karamehić iz okolice Sarajeva.
U prosincu 2017. članovi volonterskoga kluba naše škole, pod vodstvom odgojiteljice Enise
Botonjić i profesorice Martine Brkljačić, organizirali su humanitarnu akciju u vidu prodaje
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kolača za 12-ogodišnjeg dječaka Mehmeda Šabića koji se liječi u Klinici za dječje bolesti
Zagreb (Klaićeva). Također, u mjesecu prosincu 2017., pod vodstvom profesorice Pavelić
Hinšt, a u suradnji s Hrvatskim Caritasom, tradicionalno je provedena akcija Za tisuću radosti
koja ima za cilj osigurati pomoć najsiromašnijim obiteljima u Hrvatskoj, na način da su se
prodavale narukvice sa simboličnim porukama po cijeni od 5 kuna.

VII.

Video uradak u povodu Međunarodnoga dana tolerancije

U povodu Međunarodnoga dana tolerancije, naši su učenici, pod vodstvom odgojiteljice Enise
Botonjić, uradili Video uradak (u trajanju od 4:43 min.) motiviran rastućom islamofobijom na
Zapadu i željom da se prikaže koliko je malo poticaja i pomoći potrebno da bi se osoba,
drukčija od većinskog okružja, lakše oslobodila straha od reakcije okoline zbog svoje
različitosti. Video uradak pokazuje da se različitosti lako prevladavaju ukoliko postoji volja za
to i ako osobi pristupimo kao ljudskom biću.
VIII. Peta simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola
Učenici naše škole po prvi puta su sudjelovali na Simuliranoj sjednici Hrvatskoga sabora za
učenike srednjih škola. Radi se o projektu u organizaciji Službe za građane Hrvatskoga sabora
u suradnji s Agencijom za znanost i obrazovanje koji se održava već petu godinu. Cilj je
ovoga projekta upoznati mlade s najvišim predstavničkim i zakonodavnim tijelom RH te
njegovom ulogom u svakodnevnom životu građana. Zastupnici (srednjoškolci) su raspravljali
o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju, tj. o postupku mirenja kao izvansudskom načinu
rješavanja sporova. Kako je to biti saborski zastupnik iskusili su 15. svibnja 2017. godine na
5. simuliranoj sjednici Hrvatskog sabora učenici naše škole: A.R. (3. razred), T.S. (3. razred),
E.Š. (3. razred), S.Z. (3. razred) te A.I. (3. razred). U svojstva novinara bili su učenici A.K. i
D.M. Učenik A.R. bio je jedan od pet zastupnika koji su govorili u ime klubova. Mentor
učenicima bila je profesorica Magdalena Pavelić Hinšt koja im je bila i podrška i pratnja u
Hrvatskome saboru.

IX. Program Euroscola
Naši su učenici, pod vodstvom prof. Magdalene Pavelić Hinšt, po prvi puta sudjelovali na
ekipnom natjecanju Euroscola u simulaciji TV debate na kojemu su osvojili 5. mjesto. A.R.,
voditelj, E.F., član, M.H., novinarka, D.M., član, T.S., član. Euroscola je redoviti godišnji
program Europskog parlamenta kroz koji učenici viših razreda srednjih škola u dobi od 16 do
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18 godina, iz svih država članica Europske unije na praktičan način uče o europskim
pitanjima.
X. Međureligijski susreti
Ovakva druženja već postaju tradicionalna budući da se održavaju svake godine u
kontinuitetu, a svaki put domaćin je druga škola. Pored naše škole, u ovom projektu
međureligijskog druženja sudjeluju i Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica i
Srpska pravoslavna opća gimnazija „Kantakuzina Katarina Branković“. U 2017. god. naša je
škola bila domaćin dvaju međureligijskih susreta učenika škola iz Zagreba čiji je osnivač
vjerska zajednica. Prvi susret je upriličen u okviru planiranih aktivnosti Učeničkog doma naše
škole, 1. lipnja 2017., uoči ramazana. Ovom prilikom učenici su, između ostaloga, mogli čuti
vrlo zanimljivo predavanje našega profesora mr. sc. Senada Nanića na temu Utjecaj islama na
razvoj kulture i civilizacije u muslimana i općenito.
Drugi susret je održan 23. studenoga 2017. god. pod nazivom Ljepota i bogatstvo narodne
nošnje. Pored naše škole, susretu su se odazvali predstavnici Ženske opće gimnazije Družbe
sestara milosrdnica, Katoličke gimnazije iz Požege i Srpske pravoslavne opće gimnazije
„Kantakuzina Katarina Branković“ te Nadbiskupska klasična gimnazija. Susretu su nazočili i
uvaženi muftija dr. Aziz ef. Hasanović, ravnateljica Ženske opće gimnazije Družbe sestara
milosrdnica s. M. Danijela Dinjar i ravnatelj Katoličke gimnazije iz Požege g. Ivan Bedeničić,
te voditeljice grupa koje su sudjelovale u programu: profesorica Jakicu Lovrić i profesorica
Kristina Repar iz Ženske opće gimnazije, profesorica Rajka Kosanović iz Srpske pravoslavne
opće gimnazije „Kantakuzina Katarina Branković“, profesorica Jasna Prnjavorac iz Katoličke
gimnazije iz Požege te profesorica Marina Ćubrić iz Nadbiskupske klasične gimnazije. Za ovu
priliku voditelji su s učenicama i učenicima pripremili prezentaciju narodnih nošnji pa su se
tako mogle vidjeti albanske, bošnjačke, hrvatske i srpske narodne nošnje. Voditeljica ovih
programa je bila odgajateljica Enisa Botonjić.
XI. Učenici Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva u posjet našoj školi
Dana 20. studenoga 2017. godine, učenici drugih razreda Prve bošnjačke gimnazije iz
Sarajeva, u pratnji ravnateljice Naide Hote-Muminović i profesora posjetili su našu školu.
Ovom prilikom gosti su se upoznali s poviješću naše škole, planom i programom te brojnim
aktivnostima i uspjesima u dosadašnjem radu. Druženje učenika je nastavljeno u prostorijama
Omladinskoga kluba muslimana.
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XII.

Prva pomoć

Od školske godine 2016./2017. u našoj školi osnovana je sekcija Prve pomoći koju od ove
godine vodi profesorica Magdalena Pavelić Hinšt. Dana 21. studenoga 2017., učenice 2.
razreda naše škole u pratnji prof. Pavelić Hinšt sudjelovale su u dvodnevnom programu obuke
pružanja prve pomoći, koja je održana u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom.

XIII. Promocija VII. gimnazijske generacije maturanata
U subotu, 20. svibnja 2017., u maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u
Zagrebu, ispratili smo sedmu gimnazijsku, odnosno dvadeset i drugu generaciju maturanata
naše škole. Sponzor Akademije i ove godine bio je gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan
Bandić. Tema ovogodišnje svečanosti je bila „Mir u islamu“. Svi su učenici dobili prigodne
darove od Mešihata IZ u Hrvatskoj. Učenica generacije bila je L.H., koja je dobila prigodni
poklon, a dobila je priznanje i nagradu reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića na tradicionalnoj
manifestaciji „Maturalni dan“ koji se organizira za učenike završnih razreda medresa, Prve
bošnjačke gimnazije iz Sarajeva i Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba.
XIV. Posjet memorijalnom centru Potočari u Srebrenici i šehidskom mezarju
Veljaci u Bratuncu
U petak, 12. listopada 2017. godine učenici 1. i 2. razreda te nekoliko učenika drugih razreda,
pod vodstvom profesorica Martine Brkljačić i profesora Saliha Hadžismajlovića, priključili su
se XI. 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.

XV.

Ljetna škola SEMEP-a u Komižu na Visu

Učenici M.H. (2. razred) i A.I. (3. razred) sudjelovali su na 19. Ljetnoj školi SEMEP-a
zajedno s profesoricom biologije Martinom Brkljačić. SEMEP (South-Eastern Mediterranean
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. Naši su učenici aktivno sudjelovali u radionicama pod nazivom Eko
patrolu po Komiži i Recikliranje plastičnih vrećica.
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XVI. Ramazanski iftari u našoj školi
Tijekom mubarek mjeseca ramazan, u našoj je školi organiziran zajednički iftar za sve
učenike u Domu te nekoliko iftara za migrante u organizaciji Mešihata IZ u Hrvatskoj,
Veleposlanstva Države Katar u Zagrebu, Veleposlanstva Kraljevine Saudijske Arabije u
Sarajevu i Veleposlanstva Ujedinjenih Arapskih Emirata u Berlinu.
XVII. Upisi u prvi razred i brojno stanje učenika na početku školske godine
2017./2018.
Odlukom Školskog odbora u 1. razred naše gimnazije u školskoj godini 2017./2018. upisuje
se 25 učenika. Također je određeno da minimalni bodovni prag za upis u našu gimnaziju bude
50 bodova. Putem aplikacije NISPuSŠ Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za upis u 1.
razred apliciralo je 34 učenika. Dvadeset učenika je stavilo našu gimnaziju kao prvi izbor, tri
učenika kao drugi, dva učenika kao treći, dva kao četvrti, pet kao peti i dvoje učenika kao
šesti izbor. Na jesenskom roku je primljen još jedan učenik. U 1. razred naše školi prešlo je
dvoje učenika, jedan iz Poštanske i telekomunikacijske škole u Zagrebu te jedan iz I. tehničke
škole Nikola Tesla. Na početku nove školske godine 2017./2018. u 1. razredu smo imali 17
učenika.
Dolazak i odlazak učenika:
Učenica M. D. K. (2. razred), na zahtjev roditelja, prešla je 18. 7. 2017. god. u XVI.
gimnaziju, Križanićeva 4a, u Zagreb, radi dvojezičnog programa u navedenoj gimnaziji koji
će lakše svladati.
Učenik F. B. (2. razred), na zahtjev roditelja, prešao je 1. 9. 2017. god. u Školski centar
Velenje, radi nogometa.
Učenik H. A., na zahtjev roditelja prešao je u 1. razred naše škole (13. 9. 2017.) iz Poštanske i
telekomunikacijske škole u Zagrebu, a 3. 11. 2017., na zahtjev roditelja, prešao je u Školu za
cestovni promet u Zagrebu. Kao razlog roditelj je naveo pretežak gimnazijski program, uz
svakodnevne sportske obveze (profesionalni nogometaš).
Učenik T. K., na zahtjev roditelja prešao u 1. razred naše škole (28. rujna 2017.) iz Srednje
škole Ivan Švear u Ivanić Gradu.
Na početku školske godine 2017./2018. god. škola ima 83 učenika u (4) razredna odjela (1.a,
2.a, 3.a i 4.a).
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Broj učenika po razrednim odjelima i spolu:
Razred

Broj učenika

Muških

Ženskih

1. a

17

11

6

2. a

26

7

19

3. a

21

8

13

4. a

19

8

11

Sveukupno

83

34

49

XVIII. Učenički dom
U muškom odjelu Doma u Lašćinskoj cesti 135 smješteno je 13 učenika, tri studenta i jedan
polaznik Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, a u ženskom
odjelu u Borovju, I. Gardijske brigade Tigrovi 14, smješteno je 25 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. Učenice A. i N. Đ. (2. razred), A. S. i A. I. (4. razred)
zbog teške materijalne situacije, odlukom Školskog odbora, plaćaju po 100,00 kn mjesečno.
Odlukom Školskoga odbora u muški dio Doma su smješteni i A.M., student na Rochester
Institut of Techonology u Zagrebu, K.K., student 1. godine Farmacije, Okan Buyuktapu,
doktorand na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i E.H., polaznik Diplomatske akademije
Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.
Ukupan broj korisnika Učeničkog doma je 42.
Dobili smo obećanje od Turske agencije za razvoj (TİKA) sa sjedištem u Zagrebu da će nam
renovirati ženski dio učeničkoga doma u Borovju.

XIX. Stipendije
Školski odbor je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 25. rujna 2017. g./5. muharrema 1439.
h. g. donio odluku da ove školske godine 2017./2018. 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 A.S. i H.S. (Sirijci)
dobivaju stipendije na osnovi statusa tražitelja azila. Ove školske godine Mešihatovu
stipendiju prima 29 učenika.
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XX.

Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja

Školski odbor je na svojoj redovitoj sjednici održanoj 25. rujna 2017./5. muharrema 1439. h.g.
donio odluku da svi učenici (83) budu osigurani kod Grawe osiguranja, koje osiguranje je
dalo najpovoljniju ponudu. Godišnja premija iznosi 20,00 kn po učeniku. I ove godine
troškove police osiguranja učenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 1.600,00 kn
snosi škola, odnosno osnivač.
XXI. Nastavnički kadar
S obzirom na činjenicu 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 i Kur'ana i kur'anskih znanosti. Nastavnik arapskog
jezika i dalje je dr. Haris Džaferović, a novi nastavnik Kur'ana i kur'anskih znanosti te
islamskoga vjeronauka je Idriz ef. Hasanović. Natječaj je raspisan na temelju prethodne
suglasnosti Školskoga odbora.
Profesorica glazbene umjetnosti Katarina Stojanović sa školom je sklopila sporazumni raskid
ugovora o radu koji je stupio na snagu 9. veljače 2017. god. Na temelju prethodne suglasnosti
Školskog odbora raspisan je natječaj za profesoricu glazbene umjetnosti te je na to mjesto
primljena profesorica Ana Benković.
Od 1. rujna 2017. god. s roditeljskoga dopusta vratila se profesorica Elma Opardija.
U rujnu smo objavili i natječaj za nastavnika-cu hrvatskoga jezika za provođenje dopunske
nastave iz predmeta hrvatski jezik u ukupnom trajanju od 70 sati za učenike H. S. i A. S. (2.
razred), nakon prethodne suglasnosti Školskoga odbora. Izabrana je profesorica Ines Ban.
XXII. Zaposlenici u školi
Osim ravnatelja i 18 nastavnika te dva odgojitelja, škola ima tajnicu, voditeljicu
računovodstva (pola norme), domara, kuhara, pomoćnu kuharicu, dvije spremačice i osobu
zaduženu za nabavu.
Nedostaje nam pedagog/psiholog i knjižničar. Već nekoliko godina šaljemo zahtjev MZO-u,
ali i dalje dobivamo negativan odgovor.
Popis zaposlenika škole u prilogu (Tablica br. 2)
XXIII. Završetak prvog polugodišta školske 2017./2018. god.
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Prvo polugodište trajalo je od 4. rujna 2017. godine do 22. prosinca 2017. godine. Na dan
sjednice Nastavničkog vijeće (22. prosinca 2017. god.), u školi je bilo upisanih 83 učenika, od
toga 49 (59,00 %) učenica i 34 (41,00 %) 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 22. prosinca 2017. 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

575

4

579

28

0

0

2. a

878

47

925

21

0

0

3. a

577

21

598

19

0

0

4.a

1196

17

1213

24

1

0

Sveukupno

3226

89

3315

92

1

0

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 se upisao u Knjigu žalosti otvorenoj u sjedištu veleposlanstva IR Iran u
povodu smrti bivšeg predsjednika IR Iran ajetullaha Akbara Hašimija Rasandžanija
(12. siječnja 2017.);

-

Ravnatelj je sudjelovao u radu sjednice Školskoga odbora (12. siječnja 2017.);

-

Snimanje priloga za emisiju Hrvatske televizije Prizma o integraciji učenika A.S. i
H.S. (1. razred) koji su došli iz Sirije. Izjavu je, pored učenika i njihova skrbnika,
davao i ravnatelj. Prilog je emitiran (14. veljače 2017.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na skupu o savjetovanju imama, predsjednika medžlisa i
blagajnika Islamske zajednice u Hrvatskoj, održan u Kongresnoj dvorani „h. Salim
Šabić“ u Islamskome centru Zagreb (15. siječnja 2017.);
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-

Ravnatelj je bio gost u emisiji Multikultura Hrvatskoga radija (31. siječnja 2017.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na stručnom skupu ravnatelja srednjoškolskih ustanova i
učeničkih domova u RH, održanom u Opatiji, u organizaciji Nacionalnog centra za
vanjsko vrednovanje obrazovanja na temu: Cjelovito vanjsko vrednovanje –
instrument za unapređivanje kvalitete obrazovanja (20. i 22. veljače 2017.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 4. sjednicom NV-a (7. ožujka 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio II. Susretu bošnjačke omladine iz Republike Hrvatske, u
kongresnoj dvorani „h. Salim Šabić“ Zagrebačke džamije, u organizaciji Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (11. ožujka 2017.);

-

Ravnatelj se obratio roditeljima naših učenika na Roditeljskom danu (12. ožujka
2017.);

-

Ravnatelj je nazočio sastanku svih srednjoškolskih ravnatelja i učeničkih domova
Grada Zagreba s predstavnicima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada
Zagreba, u I. tehničkoj školi Tesla, u organizaciji Zagrebačkog ogranka UHSR-a (23.
ožujka 2017.);

-

Ravnatelj je bio član mešihatove delegacije predvođene uvaženim muftijom dr.
Azizom ef. Hasanovićem koja je posjetila ministra znanosti i obrazovanja RH prof. dr.
Pavu Barišića (28. ožujka 2017.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na Državnom stručnom skupu ravnatelja srednjih škola i
učeničkih domova RH na temu: Profesionalnim radom ravnatelja do kvalitete
školske/domske ustanove. Skup je održan u hotelu Osijek u Osijeku (4. – 5. travnja
2017.)

-

Ravnatelj je nazočio sastanku srednjoškolskih ravnatelja Grada Zagreba i Zagrebačke
županije s predstavnicima GNK Dinamo u prostorijama GNK Dinamo (10. travnja
2017.);

-

Ravnatelj je bio u pratnji malonogometne ekipe naše škole, koja je sudjelovala na
XVIII. Sportskim susretima srednjoškolskih ustanova Islamske zajednice u BiH.
Domaćin je bila medresa “Džemaludin ef. Čaušević” u Cazinu (22. - 24. travnja
2017.);

-

Ravnatelj je primio učenike, nastavnike i ravnateljicu Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva
iz Đurđevca, koji su došli u posjet našoj školi te izveli kratki kazališni komad o
migrantima u našem amfiteatru (25. travnja 2017.);

-

Ravnatelj je imao prigodni govor na obilježavanju Dana naše škole u Kongresnoj
dvorani „h. Salim Šabić“ (27. travnja 2017.);
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-

Ravnatelj je u društvu uvaženog muftije dr. Aziza ef. Hasanovića bio domaćin
ministru znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. Pavi Barišiću i njegovim suradnicima
tijekom njihova službenog posjeta našoj školi (27. travnja 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio primanju kod veleposlanika Malezije NJ. E. Mohda Hassana Bala
(25. travnja 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio otvaranju izložbe Blago s vrela – nomadska nevjesta u
organizaciji instituta Yunus Emre u njihovim prostorijama (11. svibnja 2017.)

-

Ravnatelj je predsjedavao sjednicom RV-a 4. razreda (19. svibnja 2017.);

-

Ravnatelj je imao prigodni govor na Maturalnoj akademiji sedme generacije
maturanata naše gimnazije u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga
(20. svibnja 2017.);

-

Ravnatelj se obratio i prezentirao program naše škole potencijalnim učenicima za upis
u našu gimnaziju i njihovim roditeljima na Danu otvorenih vrata (27. svibnja 2017.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 4. sjednicom NV-a (16. lipnja 2017.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na savjetovanju menadžmenta srednjoškolskih ustanova IZ u
Mostaru, u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u Bosni i
Hercegovini (27. – 29. lipnja 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (6. srpnja 2017.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 5. sjednicom NV-a (14. srpnja 2017.);

-

Ravnatelj je imao sastanak s gosp. Hashimom Koçem, predstavnikom TIKA-e u
Hrvatskoj i arhitekticom gđom Azrom Demirović u vezi renoviranja ženskoga dijela
Učeničkoga doma naše škole (25. kolovoza 2017.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 6. sjednicom NV-a (28. kolovoza 2017.);

-

Ravnatelj je primio iransku delegaciju predvođena dr. Hassanom Homeinijem, koja je
u pratnji uvaženog muftije dr. Aziza ef. Hasanovića posjetila našu školu (11. rujna
2017.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 1. sjednicom NV-a (13. rujna 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio Svečanoj akademiji u povodu 50-te obljetnice IZ u Sisku,
održanoj u Domu INA Rafinerije Sisak (16. rujna 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio Donatorskoj večeri za izgradnju Islamskoga centra u Sisku,
održanoj u Hotel Panonija u Sisku (17. rujna 2017.);

-

Ravnatelj je predsjedavao konstituirajućoj sjednici Vijeća roditelja naše škole (18.
rujna 2017.);
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-

Ravnatelj je nazočio svečanosti u povodu dodjele 100. halal certifikata u Kongresnoj
dvorani „h. Salim Šabić“ (19. rujna 2017.);

-

Ravnatelj je dao izjavu za emisiju „Duhovni izazovi“ HRT-a. (19. rujna 2017.);

-

Ravnatelj je predsjedavao konstituirajućoj sjednici Vijeća učenika naše škole (19.
rujna 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (25. rujna 2017.);

-

Ravnatelj je u društvu uvaženog muftije dr. Aziza ef. Hasanovića primio
međuparlamentarno izaslanstvo Savjetodavne skupštine (Medžlisi šura) Kraljevine
Saudijske Arabije, predvođenu dr. Abdullahom b. Hamud Al Harbijem i
veleposlanikom Kraljevine Saudijske Arabije Nj. E. Hani Abdullah Muminahom.
Nazočni su bili i gosp. Predrag Matić, voditelj hrvatsko-saudijske međuparlamentarne
skupine prijateljstva i tajnik Mešihata mr. sc. Nermin ef. Botonjić (3. listopada 2017.);

-

Ravnatelj je dočekao uvaženog muftije dr. Aziza ef. Hasanovića koji je došao u posjet
školi na početku nove školske godine. Na kraju obraćanja učenicima, poželio im je
uspješnu novu školsku godinu (16. listopada 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio susretu 12. generacije medresanata naše škole, a u povodu 10.
obljetnice mature (7. listopada 2017.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na Semi-regionalnom seminaru o metodama unapređivanja
vještina arapskoga jezika kod učenika drugih jezičnih sredina (19. 22. listopada
2017.);

-

Ravnatelj i mješoviti zbor naše gimnazije pod vodstvom prof. Ane Benković
sudjelovali su na tradicionalnom međureligijskom molitvenom susretu U duhu Asiza
održanom u crkvi Sv. Franje Asiškog na Zagrebačkom kaptolu (26. listopada 2017.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na stručnom skupu ravnatelja srednjoškolskih ustanova i
učeničkih domova u RH, održanom u Vodicama, u organizaciji Udruge
srednjoškolskih ravnatelja

na temu: autonomija i odgovornost u rukovođenju i

upravljanju srednjoškolskih ustanova (5. -7. studenoga 2017.);
-

Ravnatelj je predsjedavao 2. sjednicom NV-a (8. studenoga 2017.);

-

Ravnatelj se obratio roditeljima naših učenica i učenika na Roditeljskom danu u
Kongresnoj dvorani „h. Salim Šabić“ (12. studenoga 2017.);

-

Ravnatelj je primio visoku delegaciju Rijaseta Islamske zajednice u BiH predvođena
naibu reisom Huseinom ef. Smajićem, koji su u sklopu službene posjete Mešihatu IZ u
Hrvatskoj posjetili i našu školu. Ravnatelj je, također, bio domaćin ručku upriličen u
čast musafira iz Rijaseta (14. studenoga 2017.);
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-

Ravnatelj je primio gosp. Amira Bukvića, gđu Aidu Bukvić i gosp. Ediba
Ahmetaševića u povodu ekranizacije kazališnog komada Djeca sa CNN-a (15.
studenoga 2017.);

-

Ravnatelj je primio učenike drugih razreda Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva u
pratnji njihovih nastavnika i ravnateljice Naide Hote-Muminović (20. studenoga
2017.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na stručnom skupu ravnatelja gimnazija Grada Zagreba na
temu: poučavanje na daljinu i stručna usavršavanja nastavnika uz pomoć
informacijsko komunikacijske tehnologije u prostorijama Prve gimnazije u Zagrebu
(22. studenoga 2017.);

-

Ravnatelj se obratio sudionicima Međureligijskog skupa učenica i učenika srednjih
škola čiji je osnivač vjerska zajednica na temu Ljepota i bogatstvo narodne nošnje u
organizaciji naše škole. Susret je održan u Kongresnoj dvorani „h. Salim Šabić“. Osim
predstavnika naše škole, koji su prezentirali albanski i bošnjačku narodnu nošnju, u
programu su sudjelovali i predstavnici Ženske opće gimnazije Družbe sestara
milosrdnica iz Zagreba, predstavnici Katoličke gimnazije iz Požege, Srpske
pravoslavne opće gimnazije „Kantakuzina Katarina Branković“ iz Zagreba te
Nadbiskupska klasična gimnazija, također, iz Zagreba. Skupu je nazočio i uvaženi
muftija dr. Aziz ef. Hasanović, tajnik Mešihata mr. Nermin ef. Botonjić, ravnateljica
Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica iz Zagreba, ravnatelj Katoličke
gimnazije iz Požege te nekoliko nastavnika iz navedenih škola (23. studenoga 2017.);

-

Ravnatelj je nazočio godišnjem koncertu u organizaciji KUD-a Sevdah održan u
Kulturnom centru Travno (3. prosinca 2017.);

-

Ravnatelj i mješoviti zbor naše gimnazije pod vodstvom prof. Ane Benković
sudjelovali su na tradicionalnom međureligijskom molitvenom susretu u Glazbenom
zavodu u Zagrebu, a u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji
rektorata Zagrebačkoga sveučilišta (10. prosinca 2017. god.);

-

Ravnatelj i učenici naše škole su imali snimanje za emisiju Manjinski mozaik Hrvatske
televizije na kojoj će se predstaviti naša škola u trajanju od 15 min. (14. -15. prosinca
2017.).

Ravnatelj:
Mevludi Arslani, mag. arab.
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