KLASA: 602-03/19-09/1
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Zagreb, 7. siječnja 2019.
1. džumade-l-ula 1440. h. g.
MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ
TOMAŠIĆEVA 12
10 000 ZAGREB
PREDMET: Izvješće o radu Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića u 2018. god.
I. Završetak školske godine 2017./2018. god.
Završno s nastavnom godinom 15. lipnja 2018. u našoj školi je bilo 82 učenika, od čega je
bilo 48 učenica (59%) i 34 učenika (41%). Najviše učenika činilo je 2. razred, njih 25, zatim
3. razred, njih 21, slijedi 4. razred s 19 učenika i 1. razred s 17 učenika. Školska godina
2017./2018. završila je 28. kolovoza 2018. godine, kada je Nastavničko vijeće na zadnjoj
sjednici utvrdilo uspjeh i vladanje učenika na kraju iste. Svi su učenici prošli razred, osim
učenika A. Z. koji pada 1. razred.
Najbolji prosjek imali su učenici 3. razreda (4,09), slijede učenici 4. razreda (3,98), zatim
učenici 2. razreda (3,83) i na kraju učenici 1. razreda (3,60). Prosječna ocjena u školi je 3,88
(vrlo dobar).
Prolaznost u školi na kraju školske godine je 98,5%.
Izostanci: Sveukupno 8.262 (174 neopravdanih). Najviše izostanaka ima 4. razred 2.918 (42)
izostanaka, odnosno 154 po učeniku, zatim 2. razred 2.287 (62) izostanaka, odnosno 91 po
učeniku, slijedi 3. razred s 1.590 (63) izostanaka, odnosno 76 po učeniku i na kraju 1. razred s
1.467 (7) izostanaka, odnosno 86 po učeniku.
Vladanje: Uzorno vladanje ima 80 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 2017./2018.
U školskoj 2017./2018. godini učenici 4. razreda tj. osmog 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 R. Z. (hrvatski). Učenik E. B. zbog dopunskoga rada nije
mogao izaći na ljetni rok, pa je polagao u jesenskome roku, gdje je uspješno položio
matematiku i engleski, a nije položio hrvatski jezik.
Rezultati državne mature po predmetima:
Predmet

Razina A

Razina B

Napomena

Hrvatski jezik

2,8

2,8

15 A razinu, 4 B razinu

Matematika

2,4

3,8

5 A raznu, 14 B razinu

Engleski jezik

3,6

3,3

14 A razinu, 5 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 2018. god., organizirali smo
školsko natjecanje iz pet predmeta, prema sljedećem rasporedu:

Red. br.

Predmet

Nadnevak

1.

Njemački jezik

23. siječnja 2018.

2.

Engleski jezik

24. siječnja 2018.

3.

Matematika

25. siječnja 2018.

4.

Hrvatski jezik

5. veljače 2018.

5.

Povijest

6. veljače 2018.

Rezultati županijskih natjecanja:
-

iz njemačkoga jezika (21. veljače 2018.): N. Đ. (2. razred) osvojila 22. mjesto; A. Đ.
(2. razred) osvojila 23. mjesto i N. T. (3. razred) osvojio 22. mjesto.

-

iz engleskoga jezika (20. veljače 2018.): E. F. (4. razred) osvojila 24. mjesto (47/50
bodova)
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-

iz matematike (28. veljače 2018.): N. Đ. (2. razred) osvojila je 11. mjesto;

-

iz hrvatskoga jezika (5. ožujka 2018.): A. Đ. (2. razred) osvojila 11. mjesto (67 od
77 bodova) i N. Đ. (2. razred) osvojila 14. mjesto (64 od 77 bodova).

-

iz povijesti (7. ožujka 2018.): A. Đ. (2. razred) osvojio 32. mjesto, S. M. (3. razred)
osvojio 40. mjesto i D. M. (3. razred) osvojio 41. mjesto.

Ostala natjecanja:
-

Učenici, D. M. (3. razred) i A. Dž. (2. razred), osvojili su 1. mjesto na 7. mektebskoj
parlaonici koja je održana 10. ožujka 2018. g. u prostorima Instituta Yunus Emre, u
organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Zagreb u suradnji s Institutom Yunus Emre.

-

Učenik Dž. Z. osvojio je 3. mjesto na Trećem regionalnom natjecanju u hifzu časnog
Kur'ana, u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH i
Fondacije „Hifz Časnog Kur'ana“ iz Sarajeva.

IV. Nastupi našega zbora
Naša škola ima i mješoviti zbor, koji vodi prof. Ana Benković. Zbor je, pored školskih
priredbi, nastupio na:
 svečanosti u povodu otvaranja džamije u Bogovolji (6. svibnja 2018.),
 svečanosti u povodu 20 godina otvaranja mesdžida u Labinu (15. rujna 2018.),
 tradicionalnom međureligijskom molitvenom susretu U duhu Asiza održanom u crkvi
Sv. Franje Asiškog na Zagrebačkom kaptolu (27. listopada 2018.);
 XXIII. međureligijskom koncertu u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu, a u
povodu Međunarodnog dana ljudskih prava (6. prosinca 2018.).

V. Bosanski jezik i kultura (model C)
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u rujnu 2017. god. dobilo je od
Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrenje za organiziranje nastave
bosanskog jezika i kulture po modelu C u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj. U
svibnju 2018. započeli smo pripreme za implementaciju programa u našoj školi. Nakon
provedene ankete među roditeljima, prijavilo se trinaest učenika koji žele pohađati navedeni
predmet. Na osnovu ankete zatražili smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja suglasnost za
novo radno mjesto nastavnika/ce bosanskoga jezika i kulture za četiri sata tjedno. Krajem
kolovoza 2018. dobili smo suglasnost te temeljem iste objavili natječaj i u radni odnos primili
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nastavnicu Almu Halilović. Nastava je počela odmah na početku školske godine 2018./2019.
te smo tako postali prva škola koja je u Republici Hrvatskoj započela provoditi nastavu
prema modelu C odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, uz redovni
program na hrvatskom jeziku.
VI. Škola u medijima
U emisiji Manjinski mozaik Hrvatske televizije (18. ožujka 2018.) prikazan je prilog o našoj
školi u trajanju od 15 min.
AlJazeera Balkans izradila je prilog o učenju bosanskoga jezika i kulture u našoj školi (27.
listopada 2018.).

VII.

Vakifi Islamskoga centra u Sisku

U 2018. godini učenici naše škole predvođeni odgojiteljicom Enisom Botonjić organizirali su
humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnju Islamskoga centra u Sisku i
time postali vakifi Islamskoga centra u Sisku.
VIII. Simulacija Međunarodnog kaznenog suda u Poljskoj
Naša škola sudjelovala je na učeničkom simuliranom suđenju za ratne zločine u Krzyzowi
(Poljska) od 23. veljače do 2.ožujka 2018. Radi se o međunarodnom projektu pod izvornim
nazivom Model International Criminal Court (MICC)/simulacija Međunarodnog kaznenog
suda koji podupire Europska komisija putem fonda Erasmus+. Učenici iz susjednih zemalja
regije te iz Poljske, Njemačke i Nizozemske družili su se tjedan dana kroz pomno osmišljene
obrazovne aktivnosti. Temeljna ideja spomenutih obrazovnih aktivnosti je priprema i
simulacija suđenja konkretnih slučajeva iz prakse Međunarodnog kaznenog suda (ICC).
Slučajevi su obuhvatili sljedeće povijesne kontekste: Nürnberški sud i holokaust, genocid u
Ruandi, zločini počinjeni na tlu bivše Jugoslavije. Učenici su se pripremali za simulaciju
suđenja kroz niz radionica (sesija) o povijesnoj podlozi slučajeva, o ljudskim pravima, o
govorništvu i pravnim pojmovima.
IX. Veliko priznanje i nagrada učenicama naše škole na natječaju „Oboji svijet“
U povodu Međunarodnoga dana tolerancije, naše su učenice, pod vodstvom odgojiteljice
Enise Botonjić, izradile video uradak te su dobile značajno priznanje i nagradu na natječaju
„Oboji svijet“ koji je organiziran s ciljem podizanja svijesti o prihvaćanju i poštivanju
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različitosti, a povodom Dana tolerancije. Natječaj je organizirao Forum za slobodu odgoja, a
isti je trajao tijekom rujna i listopada 2018. godine. Završna svečanost na kojoj su objavljeni
rezultati je upriličena 16.11.2018. u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. Ovogodišnji
natječaj je bio osmi po redu na koji je pristiglo 487 radova iz 20 županija iz Republike
Hrvatske, a prijavljeni su, i radovi iz škola koje provode nastavu na hrvatskom jeziku u
Njemačkoj te Bosni i Hercegovini. Osim toga, ove godine provodio se istovremeno i u četiri
europske zemlje, zahvaljujući EU projektu Pokreni promjenu, kojeg Forum provodi u
partnerstvu s organizacijama iz Italije, Velike Britanije i Slovenije. Naša je nagrađena u
kategoriji „Oboji svijet djelom“ budući da su učenice pripremili video uradak na kojemu su
zabilježili reakcije ljudi nakon izražene podrške za njihov rad, trud ili jednostavno njihov lijep
izgled. Različitosti su prikazane kao bogatstvo te da je posao svakoga važan kao i on sam bez
obzira čime se bavio jer svako zanimanje čini ovaj svijet i naše okruženje potpunijim i
ljepšim.
X. Učenici medrese „Džemaludin Čaušević“ u posjetu našoj školi
Dana 15. studenoga 2018. godine, grupa učenika medrese „Džemaludin Čaušević“ iz Cazina,
u pratnji 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. A
nakon podne namaza za njih smo pripremili i ručak.
XI. Mirovna nagrada ,,Krunoslav Sukić" - MIROTVORNA ŠKOLA 2018.
U prosincu 2018. god. naša škola je dobila nagradu ,,Krunoslav Sukić" - MIROTVORNA
ŠKOLA 2018., koja se dodjeljuje školama za promicanje kulturu mira i nenasilja. Svečanost
dodjeljivanja nagrada upriličena je u osječkom hramu kulture - Hrvatskom narodnom
kazalištu u Osijeku, od strane Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. U
obrazloženju nagrade, između ostaloga, istaknuto je da naša škola svojim primjerom daje
nadu za bolje sutra i da je pravi primjer od kojeg se mora učiti.

XII.

Promocija umjetničke knjige naših učenika „Hasanaginica 2.0“

U sklopu projekta "Pro(iz)vedi mladost u kulturi", koji je imao za cilj ukazati na važnost
likovne umjetnosti i vizualne kulture u srednjoškolskom obrazovanju, naši su učenici, nakon
dvomjesečnih radionica, izradili umjetničku knjigu „Hasanaginica 2.0“. Na inicijativu naše
bivše profesorice Ivane Hanaček, umjetnici i dizajneri su kroz dvomjesečne radionice
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prenosili znanja o proizvodnji umjetničkih djela te razvijali kritičko razmišljanje i kreativnost
učenika, inzistirajući na njezinoj važnosti, ali i neodvojivoj vezi sa širim društvenim
procesima. U projektu su, pored naše škole, sudjelovali i srednjoškolci zagrebačke Tehničke
škole te učenici đurđevačke Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva, koji su na različitim radionicama
surađivali s likovnim, grafičkim i filmskim umjetnicima. Projekt “Pro(iz)vedi mladost u
kulturi” je inicirao kustoski kolektiv BLOK, na pozivu Umjetnost i kultura za mlade, a
sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda. Promocija knjige Hasanaginica 2.0 koju su
izradili učenici naše gimnazije i dizajnerice Nina Bačun i Roberta Bratović u suradnji s našom
prof. Ivom Sabolić, održana je u Domu kulture u Đurđevcu (8. lipnja 2018.) i u knjižnici
Bogdana Ogrizovića u Zagrebu (15. studenoga 2018.).
XIII. Prva pomoć
Od školske godine 2016./2017. u našoj školi osnovana je sekcija Prve pomoći koju vodi
profesorica Magdalena Pavelić Hinšt. Dana 17. rujna 2018., učenice 2. razreda naše škole u
pratnji prof. Maide Hodžović sudjelovale su u dvodnevnom programu obuke pružanja prve
pomoći, koja je održana u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom.

XIV. Promocija VIII. gimnazijske generacije maturanata
U subotu, 12. svibnja 2018., 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 „Isa, sin Merjemin“. Svi su učenici dobili
prigodne darove od Mešihata IZ u Hrvatskoj. Učenik generacije bio je Adnan Isaković, koji je
dobio prigodni poklon, a dobio je priznanje i nagradu reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića
na tradicionalnoj manifestaciji „Maturalni dan“ u Sarajevu, koji se organizira za učenike
završnih razreda medresa, Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva i Islamske gimnazije dr.
Ahmeda Smajlovića iz Zagreba.

XV.

Maturalni dan 2018. u Sarajevu

U ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine, u velikoj dvorani Gazi Husrev-begove biblioteke u
Sarajevu održana je manifestacija „Maturalni dan 2018.“, koju tradicionalno organizira
Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, a kojom je promovirana
generacija maturantica i maturanata medresa i srednjoškolskih ustanova Islamske zajednice.
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Nakon prigodnog programa, uručene su nagrade i priznanja učenicima generacije koje se
dodjeljuju od strane Reisu-l-uleme, a koje je u njegovo ime uručio Ibrahim-ef. Begović,
direktor Uprave za obrazovanje i nauku. Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda Smajlovića je na
ovoj manifestaciji predstavljao naš ravnatelj Mevludi ef. Arslani i nekoliko maturantica i
maturanata među kojima i učenik generacije Adnan Isaković.

XVI. Maturalno putovanje u Prag i Dresden
Deveta i deseta generacija maturanata naše škole je za maturalno putovanje izabrala Prag i
Dresden. Maturalno putovanje je bilo organizirano autobusom. Posjetili su znamenitosti grada
Telča, Praga, Dresdena i Beča. Maturalno putovanje u organizaciji turističke agencije ALGA
TRAVEL d.o.o. je trajalo 7 dana.
XVII. Zimski kamp prirodoslovno-matematičkih znanosti El-Biruni
I 2018. godine smo organizirali Zimski kamp prirodoslovno-matematičkih znanosti El-Biruni.
Cilj Kampa je pripremiti mlade nadarene učenike za nove nastavne godine i nacionalna
natjecanja, druženje i umrežavanje učenika sa sličnim interesima i ljubavlju prema
matematici, fizici i informatici, kako bi se kroz godinu međusobno motivirali i zajednički
otkrivali nove ideje i postizali nova znanja, poticati sudionika na stjecanje znanja te podizanje
svijesti o važnosti matematike, informatike i prirodoslovnih predmeta u razvoju suvremenog
društva te upoznati učenike s Islamskom gimnazijom, njenim profesorima, uvjetima i
mogućnostima koje naša škola pruža za nastavak njihova školovanja. Kroz predavanja i
radionice polaznici će produbiti svoje znanje koje su stekli u školi, doživjeti zabavnu stranu
matematike, fizike, kemije, biologije kroz eksperimente i vidjeti mnoge primjene u znanosti i
praksi. Na kraju su svi sudionici dobili pohvalnice. Ovogodišnji Zimski kamp pohađalo je 8
učenika (Pula, Sisak i Zagreb).

XVIII. Posjet memorijalnom centru Potočari u Srebrenici
U petak, 12. listopada 2018. godine naši učenici, pod vodstvom profesora Idriza ef.
Hasanovića, Sakin Modronja i Alme Halilović, priključili su se XII. 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
7

prikazan filma o genocidu i obilazak tvornice u kojoj su izložene slike o ratnim strahotama na
tom području. U povratku su posjetili i dječje selo EMMAUS te udruženje BOSFAM u Tuzli.
XIX. Ljetna škola SEMEP-a u Komižu na Visu
Učenici A. Š. i E. A. (2. razred) sudjelovali su na 20. 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. Naše su učenice aktivno sudjelovale u raznim radionicama i
predavanjima, a profesorica Brkljačić je vodila radionicu pod nazivom Eko likovni.

XX.

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 i Veleposlanstva Kraljevine Saudijske Arabije u
Sarajevu.
XXI. Upisi u prvi razred i brojno stanje učenika na početku školske godine
2018./2019.
Odlukom Školskog odbora u 1. razred naše gimnazije u školskoj godini 2018./2019. upisuje
se 25 učenika. Također je određeno da minimalni bodovni prag za upis u našu gimnaziju bude
50 bodova. Putem aplikacije NISPuSŠ (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u
srednje škole) Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za upis u 1. razred apliciralo je 31
učenik. Dvanaest učenika je stavilo našu gimnaziju kao prvi izbor, sedam učenika kao drugi,
jedan učenika kao treći, tri kao četvrti, pet kao peti i troje učenika kao šesti izbor. Nakon
ljetnoga upisnoga roka učenika u prvi razred Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića
upisano je 15 učenika, od čega je 8 učenica i 7 učenika.
Dolazak i odlazak učenika:
Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 18. lipnja 2018. g./2. ševvala 1439. h. g. razmatrana
je zamolba roditelja J. za upis njihove kćerke E. J. u treći razred naše škole te je jednoglasnim
odlukom učenica primljena u 3. razred naše škole, uz uvjet polaganja razlikovnih ispita.
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Na sjednici Nastavničkoga vijeća održanoj 13. srpnja 2018. god./29. ševvala 1439. h.g.
razmatrana je zamolba roditelja K. za upis njegova sina A. K. u treći razred naše škole te je
jednoglasnom odlukom učenik primljen u 2. razred naše škole, uz uvjet polaganja razlikovnih
ispita.
Na sjednici Nastavničkoga vijeća održanoj 26. rujna 2018. god./16. muharrema 1440. h. g.
razmatrane su sljedeće zamolbe:
-

Zamolba roditelja Đ. za upis njegove kćerke S. Đ. u drugi razred naše škole te je
jednoglasnim odlukom učenica primljena u 2. razred naše škole, uz uvjet polaganja
razlikovnih ispita;

-

Zamolba roditelja K. (iz Sirije) za upis njihove kćerke R. S. K. u prvi razred naše
škole. Nakon pribavljanja suglasnosti MZO-a, učenica je primljena u 1. razred naše
škole.

-

Zamolba roditelja H. S. (iz Sirije) za upis njihove kćerke W. H. S. u prvi razred naše
škole te je jednoglasnom odlukom učenica primljena u 1. razred naše škole. Zbog
odlaska u Njemačku krajem rujna, otac učenice W. H. S. je usmenim putem zatražio
da obustavimo postupak njezinog upisa u 1. razred;

-

Zamolba roditelja A. (iz Slovenije) za upis njegova sina M. A. u prvi razred naše
škole. S obzirom na negativan odgovor od strane MZO-a (nemogućnost dobivanja
privremenog boravka u svrhu srednjoškolskoga obrazovanja), učenik nije primljen u 1.
razred naše škole.

-

Zamolba roditelja Lj. za ponovni upis njegova sina F. Lj. u prvi razred naše škole, koji
je bio primljen tijekom ljetnog upisnog roka, ali zbog iseljenja roditelja u Njemačku i
on je otišao s njima. Nakon pribavljanja suglasnosti MZO-a, učenik je primljen u 1.
razred naše škole, ali je nakon 24 sata odlučio ponovno se vratiti u Njemačku
roditeljima.

Učenik A. Z. (1. razred) iz Osijeka, na zahtjev roditelja, prešao je 28. 8. 2018. god. u
Strojarsku školu.
Učenik Dž. E. (3. razred) iz Bosanskog Novog, na zahtjev roditelja, prešao 5. 9. 2018. god. u
Srednju strukovnu školu „Centar za obrazovanje“ Široki Brijeg.
Na 1. izvanrednoj sjednici Nastavničkoga vijeća održanoj 31. listopada 2018. god./22. saffera
1440. h. g. razmatrana je zamolba roditelja D. (iz Sirije) za upis njihove kćerke N. D. u prvi
razred naše škole te je jednoglasnom odlukom učenica primljena u 1. razred naše škole.
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Učenica T. H. (3. razred), na zahtjev roditelja, 18. 10. 2018. god. prešla u Gimnaziju Sisak.
Učenik K. B. (2. razred), na zahtjev roditelja, prešao 9. 11. 2018. god. u Strukovnu školu
Eugena Kumičića Rovinj.
Učenica I. K. (2. razred), na zahtjev roditelja, prešla 30. 11. 2018. god. u II. gimnaziju Zagreb.
Učenica A. A. (1. razred), na zahtjev roditelja, prešla 20. 12. 2018. u Prvu ekonomsku školu.
Učenik M. R. A. (1. razred), na zahtjev roditelja, prešao 20. 12. 2018. u Prvu ekonomsku
školu.
Učenik E. G. (1. razred), na zahtjev roditelja, prešao 21. 12. 2018. u Školu za grafiku, dizajn i
medijsku produkciju Zagreb..
Na dan 21. prosinca 2018. škola ima 74 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

13

6

7

2.a

16

10

6

3.a

24

6

18

4.a

21

8

13

Sveukupno

74

30

44

I. Učenički dom
U muškom odjelu Doma u Lašćinskoj cesti 135 smješteno je 5 učenika i 3 studenta, a u
ženskom odjelu u Borovju, I. Gardijske brigade Tigrovi 14, smješteno je 19 učenica u tri
stana, jer je četvrti stan u jako lošem stanju (problem s vodom i vlagom) S roditeljima je
potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama prilikom smještaja i prehrane učenika.
Ukupan broj korisnika Učeničkog doma je 27.

II. Stipendije
Školski odbor je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 5. listopada 2018. / 25. muharrema
1440. h. g. donio odluku da ove školske godine 2018./2019. pravo na stipendiju u iznosu od
200,00 kn mjesečno imaju svi učenici upisani u 1. razred naše škole koji su osmi razred
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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 N. A. M. A.,
N. D., R. Sh. K., A. S. i H. S., došli su u Hrvatsku kao azilanti. Ove godine stipendiju prima
26 učenika.
III.Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja
Školski odbor je na svojoj redovitoj sjednici održanoj 5. listopada 2018. / 25. muharrema
1440. h. g. donio odluku da svi učenici (74) 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.
IV. 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 informatike, povijesti i geografije (zamjena), islamskoga vjeronauka,
arapskoga jezika, Kur'ana i kur'anskih znanosti, matematike (zamjena), biologije, filozofije i
logike, psihologije, voditelja računovodstva (zamjena), nastavnika/ce hrvatskog jezika za
provođenje dopunske nastave iz predmeta hrvatski jezik u ukupnom trajanju od 70 sati.
Kao i svake godine, tako i ove godine prioritet prilikom zapošljavanja imale su isključivo
najkompetentnije osobe.
V. 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)
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VI. Završetak prvog polugodišta školske 2018./2019. god.
Prvo polugodište trajalo je od 3. rujna 2018. godine do 21. prosinca 2018. godine. Na dan
sjednice Nastavničkog vijeće (21. prosinca 2018. god.), u školi je bilo upisanih 74 učenika, od
toga 44 (59,00 %) učenica i 30 (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 21. prosinca 2018. 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

799

15

814

2. a

844

4

848

3. a

834

8

842

4.a

732

19

751

Sveukupno

3209

46

3255

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 obratio i poželio dobrodošlicu polaznicima Zimskoga kampa ElBiruni u organizaciji naše škole, a u trajanju od 8. do 12. siječnja 2018. god. (8.
siječnja 2018.);

-

Ravnatelj je dodijelio pohvalnice polaznicima Zimskoga kampa El-Biruni (12.
siječnja 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio sjednici Školskoga odbora naše škole (15. veljače);

-

Ravnatelj je nazočio svečanosti u povodu Dana škole Srpske pravoslavne opće
gimnazije „Kantakuzina Katarina Branković“ u Zagrebu (27. siječnja 2018.);
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-

Ravnatelj je bio član mešihatove delegacije predvođene uvaženim muftijom dr.
Azizom ef. Hasanovićem koja je posjetila ministra znanosti i obrazovanja prof. dr.
Blaženku Divjak (6. veljače 2018.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 3. sjednicom NV-a (6. ožujka 2018.);

-

Ravnatelj se obratio roditeljima naših učenika na Roditeljskom danu (11. ožujka
2018.);

-

Ravnatelj je nazočio III. Susretu bošnjačke omladine iz Republike Hrvatske, u
kongresnoj dvorani „h. Salim Šabić“ Zagrebačke džamije, u organizaciji Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (10. ožujka 2018.);

-

Ravnatelj je bio u pratnji debatnoga tima naše škole, koja je sudjelovala na
Devetnaestoj debati učenika srednjih škola u Behram-begovoj medresi u Tuzli (27.
ožujka 2018.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na zajedničkome Državnome stručnome skupu ravnatelja
osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova RH na temu Ravnatelji između
ograničenja i odgovornosti pred izazovom škole budućnosti. Skup je održan pod
pokroviteljstvom predsjednice Republike, gđe Kolinde Grabar Kitarović u hotelu
Aurora u Malome Lošinju (7. – 9. travnja 2018.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na Prvoj konferenciji Izvrsnost u obrazovanju u hotel
Academia, u organizaciji Zavoda za kvalitetu obrazovanja privatne obrazovne
organizacije u Hrvatskoj – Algebre (11. travnja 2018.);

-

Ravnatelj je primio učenike Druge gimnazije iz Sarajeva predvođeni nastavnicima
i direktorom škole g. Seidom Alibegovićem. Učenici 2. gimnazije izveli su
predstavu Hanka, na platou Islamskoga centra (11. travnja 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio svečanosti Maturalne akademije učenika medrese
„Džemaludin Čaušević“ u Cazinu (14. travnja 2018.);

-

Ravnatelj je imao prigodni govor na obilježavanju Dana naše škole u Kongresnoj
dvorani „h. Salim Šabić“ (27. travnja 2018.);

-

Ravnatelj i mješoviti zbor naše gimnazije pod vodstvom prof. Ane Benković
sudjelovali su na svečanosti otvaranja džamije u Bogovolji (15. rujna 2018.);

-

Ravnatelj je imao prigodni govor na Maturalnoj akademiji sedme generacije
maturanata naše gimnazije u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava
Lisinskoga (12. svibnja 2018.);
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-

Ravnatelj je u društvu nekoliko maturanata nazočio svečanosti Maturalni dan
2018.

kojom je promovirana generacija maturanata i maturantica medresa i

srednjoškolskih ustanova Islamske zajednice. Svečanost je održana u Velikoj
dvorani Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, a u organizaciji Uprave za
obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH (14. svibnja 2018.);
-

Ravnatelj je nazočio sprovodu supruga ravnateljice XII. Gimnazije, gđe Blaženke
Ječminek u Bjelovaru (12. lipnja 2018.);

-

Ravnatelj je predsjedavao sjednicom NV-a (18. lipnja 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio susretu maturanata 13. naraštaja naše škole u povodu njihova
desete godišnjice mature (23. lipnja 2018.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na savjetovanju menadžmenta srednjoškolskih ustanova IZ
u Novom Pazaru, u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u
Bosni i Hercegovini (28. – 30. lipnja 2018.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 5. sjednicom NV-a (13. srpnja 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (27. kolovoza 2018.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 6. sjednicom NV-a (28. kolovoza 2018.);

-

Ravnatelj je primio ravnateljicu osnovne škole Matije Gupca s članovima
Učiteljskoga vijeća koji su došli u posjet Islamskome centru (30. kolovoza 2018.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 1. sjednicom NV-a (26. rujna 2018.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 1. konstituirajućoj sjednici Vijeća roditelja naše škole
(1. listopada 2018.);

-

Ravnatelj je sudjelovao na Državnome stručnome skupu ravnatelja srednjih škola i
učeničkih domova RH na temu Inovativno vođenje i poučavanje kao podrška
razvoju

pojedinaca

u

srednjoškolskoj

ustanovi.

Skup

je

održan

pod

pokroviteljstvom predsjednice u Hotelu SPA Golfer, Sv. Martin na Muri (2. – 4.
listopada 2018.);
-

Ravnatelj i mješoviti zbor naše gimnazije pod vodstvom prof. Ane Benković
sudjelovali su na svečanosti u povodu 20 godina otvaranja mesdžida u Labinu (15.
rujna 2018.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 1. konstituirajućoj sjednici Vijeća učenika naše škole
(18. rujna 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (5. listopada 2018.);
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-

Ravnatelj je nazočio ispraćaju XII. konvoja mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja
za Srebrenicu „Da se nikad ne zaboravi“. Dio konvoja su bili i učenici naše škole
(12. listopada 2018.);

-

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 (27. listopada
2018.);

-

Ravnatelj je zajedno s članovima Nastavničkoga vijeća sudjelovao u radionici
Kako uspješno učiti u online okruženju, koja je organizirana u našoj školi, a u
organizaciji MZO-a (31. listopada 2018.);

-

Ravnatelj je predsjedavao 2. sjednicom NV-a (7. studenoga 2018.);

-

Ravnatelj se obratio roditeljima naših učenica i učenika na Roditeljskom danu u
Kongresnoj dvorani „h. Salim Šabić“ (11. studenoga 2018.);

-

Ravnatelj je primio grupu učenika i nastavnika medrese „Džemaludin Čaušević“ iz
Cazina koji su došli u posjet našoj školi (15. studenoga 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio promociji knjige Hasanaginica 2.0, čiji su autori grupa naših
učenika predvođeni Amrom Kadrijuom. Promocija je održana u Knjižnici i
čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu (15. studenoga 2018.);

-

Ravnatelj je primio gđu Hanku Paldum, najpoznatija bosanskohercegovačka
interpretatorica sevdalinki, koja je došla u posjet našoj školi (26. studenoga 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio susretu ravnatelja škola kojima su osnivači vjerske zajednice.
Susret je održan u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, na
poziv biskupa Antuna Škvorčevića, predsjednika Vijeća HBK za katolički odgoj i
obrazovanje i ujedno predsjednika Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog (27.
studenoga 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio radionici “Program rada ravnatelja odgojno-obrazovne
ustanove” za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova, u organizaciji Zavoda
za kvalitetu obrazovanja Algebra (4. prosinca 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio XXIII. Međureligijskom koncertu u organizaciji Sveučilišta u
Zagrebu, a u povodu Međunarodnoga dana ljudskih prava, održan u Glazbenom
zavodu u Zagrebu, gdje je uime Islamske zajednice proučio i dovu za mir u svijetu.
U glazbenom dijelu sudjelovao je Mješoviti zbor Islamske gimnazije dr. Ahmeda
Smajlovića (6. prosinca 2018.);
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-

Ravnatelj je u pratnji odgojiteljice, predstavnika roditelja, tajnika Mešihata i
predsjednika IOM-a Zagreb te nekoliko učenika iz 4. razreda nazočio svečanosti
dodjele nagrade ,,Krunoslav Sukić" - MIROTVORNA ŠKOLA 2018., koju je ove
godine dobila naša škola, a koja se dodjeljuje školama koje promiču kulturu mira i
nenasilja. Nagradu dodjeljuje Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka.
Nakon dodjele priznanja, ravnatelj je u kratkom govoru zahvalio predstavnicima
Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, koji su prepoznali rad i aktivnosti naše
škole u promicanju mira, međureligijskoga dijaloga i nenasilja. Svečanost
dodjeljivanja nagrada upriličena je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku
(12. prosinca 2018.);

-

Ravnatelj je nazočio sjednici Školskoga odbora naše škole (26. prosinca 2018.).

Ravnatelj: Mevludi ef. Arslani
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