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ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 
Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 
 
KLASA: 602-03/16-09/23 
URBROJ: 251-393-2-16-82 
 
Zagreb,  16. veljače 2016. g. 
                7. džumade-l-ula 1437. h. g.  
 

 

Zapisnik sa 3. (treće) redovne sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj 2015./2016. 

godini, održane 28. prosinca 2015. god./16. safera 1437. h. g., u 10h, u zbornici Islamske 

gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića. 

 
 

Nastavničko vijeće Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba održalo je redovnu 
sjednicu Nastavničkog vijeća, 28. prosinca 2015. god./16. safera 1437. h. g., u 10h, u 
zbornici škole, u Islamskom centru u Zagrebu, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, za koju je u 
pozivu predložen sljedeći 
 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 
2. Utvrđivanje uspjeha u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta (izvješća 

razrednika i odgajatelja); 
3. Pripreme za Državnu maturu; 
4. Usvajanje Vremenika pisanih provjera znanja za drugo polugodište; 
5. Školska, gradska i županijska natjecanja; 
6. Razno. 

 
Prisutni na sjednici Nastavničkog vijeća su:  
dr. sc. Remzija Parić, dr. sc. Haris Džaferović, Ilda Handanović, Martina Brkljačić, Ivana 
Koruga, Iva Vavra, Magdalena Pavelić Hinšt, Svetlana Kilibarda, mr. sc. Mirza Mešić, dr. sc. 
Tarik Kulenović, Jelena Huzanić, Ivana Gašparlin, Katarina Stojanović, Avdo Imširović, 
Enisa Botonjić, Irnis Ibrulj i tajnica škole Amina Nanić. 
 
Na sjednici Nastavničkog vijeća nisu prisutni:  
Ravnatelj Mevludi Arslani (službeni put u Katar), Salih Hadžismajlović (isprika - dijete u 
bolnici), mr. sc. Senad Nanić (isprika - dijete), Emina Skenderović (isprika - druge obveze), 
Halid Dolić (isprika - put), Tarik Mutapčić (isprika - put), Ivana Hanaček (isprika - put). 
 
Ravnatelj Mevludi Arslani nakon proučene El Fatihe pozdravio je prisutne profesore, otvorio 
sjednicu Nastavničkog vijeća te je utvrdio da postoji kvorum.  
 
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, odluke koje su usvojene od strane 
Nastavničkog vijeća glase kako slijede: 

1. Jednoglasno je usvojen dnevni red za 2. redovnu sjednicu Nastavničkog vijeća. 

2. Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća. 



2 

 

3. Jednoglasno su usvojena izvješća razrednika o uspjehu u učenju i vladanju na 

kraju prvog polugodišta. 

4. Jednoglasno se usvajaju izvješća odgajitelja. 

5. Jednoglasno se usvajaju izvješća o pripremama za Državnu maturu. 

6. Jednoglasno se usvaja odluka kako se datumi održavanja pisanih ispita neće slati 

profesorici Pavelić Hinšt na mail kako bi profesorica izradila Vremenik pisanih 

provjera znanja za drugo polugodište, nego će profesori datume održavanja 

pisanih ispita izravno upisivati u eDnevnik.  

7. Jednoglasno se usvaja podsjetnik o nadolazećim školskim natejcanjima. 

8. Jednoglasno se odobrava Izime Ameti izostanak s nastave od 11. siječnja 2016. do 

29. siječnja 2016. zbog neodgodivog obiteljskog putovanja u inozemstvo. 

 

 

S ovim zaključcima Nastavničko je vijeće zaključilo rad na sjednici u 13 sati. 

 

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