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ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 
Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 
 
KLASA: 602-03/16-09/15 
URBROJ: 251-393-2-16-59 
 
Zagreb,   4. veljače 2016. g. 
 25. rebiu-l-ahira 1437. h.g. 
 
 

Zapisnik sa 18. (osamnaeste) redovne sjednice Školskog odbora u školskoj godini 
2015./2016., održane u ponedjeljak, 28. rujna 2015. / 14. zu-l-hidždžeta 1436. h.g., s 

početkom u 17 sati 
 
Školski odbor Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba održao je redovnu 
sjednicu Školskog odbora u ponedjeljak, 28. rujna 2015. / 14. zu-l-hidždžeta 1436. h.g., s 
početkom u 17 sati, u zbornici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića, u Zagrebu, za 
koju je u pozivu predložen sljedeći 
 

Dnevni red 
 

Učenje Kur'ani Kerima i usvajanje dnevnog reda. 
 

1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice; 
2. Brojno stanje učenika po razredima na početku školske godine 2015./2016.; 
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa škole i učeničkog doma za 2015./2016. 

školsku godinu; 
4. Usvajanje školskog kurikuluma za 2015./2016. školsku godinu; 
5. Razno. 

 
 
Prisutni na sjednici Školskog odbora su:  
 

Članovi: prof. dr. sc. Remzija Parić, mr. sc. Zaky Ahel, h. Fahrudin Mujkanović, g. 
Benjamin Terzić, prof. Salih Hadžismajlović i Alma Jakupović, univ. bacc. oec. 

Ostali: ravnatelj Mevludi ef. Arslani, mag. arab., tajnica škole i Školskog odbora, 
Amina Nanić, mag. iur. 

 
Na sjednici Školskog odbora nisu prisutni: 
 

Članovi: Muftija prof. dr. sc. Aziz ef. Hasanović (hadždž), h. Adnan Omanović 
(isprika-posao) i mr. sc. Mirza Šabić (isprika). 

 
Nakon što je ašere proučio ravnatelj Mevludi ef. Arslani, zamjenica predsjednika Školskog 
odbora, dr. sc. Remzija Parić, pozdravila je sve članove Školskog odbora i otvorila sjednicu 
Školskog odbora.  
 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, odluke koje su usvojene od strane Školskog 
odbora glase kako slijede: 

1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora. 
2. Jednoglasno je usvojeno izvješće ravnatelja o brojnom stanju učenika po razredima 

na početku školske godine 2015./2016. 
3. Jednoglasno se usvaja prijedlog Godišnjeg plana i programa škole i učeničkog doma 

za 2015./2016. školsku godinu. 
4. Jednoglasno se usvaja prijedlog školskog kurikuluma za 2015./2016. školsku godinu. 
5. Jednoglasno se usvaja informacija ravnatelja o zapošljavanju domara. 

 
 
S ovim zaključcima Školski odbor je zaključio rad na sjednici u 18:00 sati. 

 
 
       Zapisničarka:                 Predsjednik Školskog odbora: 
 
___________________      _______________________ 
Amina Nanić, mag. iur.      Muftija dr. Aziz ef. Hasanović 

 mp 
 


