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Zapisnik sa 6. (šeste) redovne sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2014./2015., 

održane u srijedu, 15. srpnja 2015. god./28. ramazana 1436. h.g. s početkom u 16:00 sati, 

u zbornici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića. 
 
 

Nastavničko vijeće Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba održalo je redovnu 
sjednicu Nastavničkog vijeća, 15. srpnja 2015. god./28. ramazana 1436. h.g. u zbornici 
škole, u Islamskom centru u Zagrebu, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, s početkom u 16:00 sati, 
za koju je u pozivu predložen sljedeći 
 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 

2. Utvrđivanje uspjeha nakon dopunskoga rada (izvješća razrednika); 

3. Upisi u prvi razred; 

4. Analiza uspjeha državne mature; 

5. Razno: 

a) Podjela rješenja za godišnje odmore; 

b) Raspored polaganja popravnih ispita u jesenskom roku; 

 
Prisutni na sjednici Nastavničkog vijeća su:  
Ravnatelj Mevludi Arslani, mag. arab., tajnica Amina Nanić, mag. iur., dr. sc. Haris Džaferović, 
prof., dr. sc. Remzija Parić, prof., Ivana Koruga, prof., Salih Hadžismajlović, prof., mr. sc. Mirza 
Mešić, prof., Ilda Handanović, prof., Emina Skenderović, prof., Katarina Stojanović, prof., Ivana 
Gašparlin, prof., Iva Vavra, prof., Magdalena Pavelić Hinšt, prof., Avdo Imširović, prof., Svetlana 
Kilibarda, prof., Halid Dolić, prof., mr. sc. Senad Nanić, prof., Irnis Ibrulj, odgojitelj, Enisa 
Botonjić, odgojiteljica. 
 
Na sjednici Nastavničkog vijeća nisu prisutni:  
Dipl. ing. Tarik Mutapčić, prof., Jelena Huzanić, prof., dr. sc. Tarik Kulenović, prof., Lana Šešelj, 
prof., Ivana Hanaček, prof. 
 
Ravnatelj Mevludi Arslani nakon proučene El Fatihe pozdravio je prisutne profesore, otvorio 
sjednicu Nastavničkog vijeća te je utvrdio da postoji kvorum.  
 
Jednoglasno je usvojen dnevni red za 6. redovnu sjednicu Nastavničkog vijeća. 
 



Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, odluke koje su usvojene od strane 
Nastavničkog vijeća glase kako slijede: 

1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s 5. redovne sjednice Nastavničkog vijeća. 

2. Jednoglasno se zadužuje profesorica R.P. da prenese roditeljima I.H. da dostave 

neki dokument kojim bi se opravdao njegov nedolazak na dopunski rad.  

3. Jednoglasno se zadužuje profesorica R.P. da dovrši uređenje matične knjige 

učenika. 

4. Jednoglasno se usvajaju izvješća razrednika o uspjehu nakon dopunskoga rada. 

5. Jednoglasno se usvaja izvješće ravnatelja o upisu u prvi razred naše škole u 

školskoj 2015./2016. godini, uz napomenu da se treba proraditi na integraciji 

učenika B.M. 

6. Jednoglasno se usvaja izvješće ravnatelja o državnoj maturi u ljetnom roku 

šk.god. 2014./2015. 

7. Jednoglasno se usvaja informacija o održavanju popravnih ispita. 

 
 

S ovim zaključcima Nastavničko je vijeće zaključilo rad na sjednici u 17 i 30 sati. 

 

 
        Zapisničarka:        Ravnatelj: 
 
___________________      _______________________ 
Amina Nanić, mag. iur.      Mevludi Arslani, mag. arab. 

 mp 
 


