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ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 

Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 

 

KLASA: 602-03/16-09/142 

URBROJ: 251-393-2-16-458 

 

Zagreb, 22. srpnja 2016. g. 

 18. ševvala 1437. h.g. 

 

 

Zapisnik sa 6. (šeste) redovne sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj 2015./2016. godini, 

održane 11. srpnja 2016. g./7. ševvala 1437. h.g. u 11 h, u zbornici Islamske gimnazije dr. 

Ahmeda Smajlovića. 

 
 

Nastavničko vijeće Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba održalo je redovnu 

sjednicu Nastavničkog vijeća, 11. srpnja 2016. g./7. ševvala 1437. h.g. u 11 h, 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 nakon dopunskoga rada i predmetnih ispita (izvješća razrednika); 

3. Razno: 

• Raspored polaganja popravnih ispita u jesenskom roku; 

• Podsjetnik razrednicima na unošenje svih promjena u e-Maticu i Matičnu 

knjigu učenika; 

 

Prisutni na sjednici Nastavničkog vijeća su:  
Ravnatelj Mevludi Arslani, tajnica Amina Nanić, dr. sc. Remzija Parić, dr. sc. Haris 

Džaferović, Salih Hadžismajlović, Ilda Handanović, Ivana Koruga, Magdalena Pavelić Hinšt, 

dr. sc. Tarik Kulenović, Iva Vavra, Ivana Gašparlin, Tarik Mutapčić, Emina Skenderović, 

Svetlana Kilibarda, Avdo Imširović, Katarina Stojanović. 

 

Na sjednici Nastavničkog vijeća nisu prisutni:  
Martina Brkljačić (SEMEP), mr. sc. Senad Nanić (posao), Mateja Lenard (sjednica u drugoj 

školi), Enisa Botonjić, Irnis Ibrulj, Hanan El Sayed.  

 

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 zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća. 
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2. Jednoglasno su usvojena izvješća razrednika o uspjehu nakon dopunskoga rada i 

predmetnih ispita. 

3. Jednoglasno se usvaja informacija o rasporedu termina za polaganje popravnog 

ispita iz hrvatskog jezika za treći razred. 

4. Jednoglasno se usvaja podsjetnik razrednicima na unošenje svih promjena u e-

Maticu i Matičnu knjigu učenika. 

5. Jednoglasno je odlučeno da će učenik O.G. polagati razlikovne ispite u trećem 

razredu u školskoj godini 2016./2017. iz sljedećih predmeta: arapski jezik, 

njemački jezik, islamski vjeronauk, islamska kultura i civilizacija te Kur'an i 

kur'anske znanosti.  

6. Jednoglasno se usvaja informacija o održanom Robotičkom kampu u Rijeci. 

7. Jednoglasno se usvaja informacija o donaciji HEP-a Prirodoslovno-

matematičkom kampu El-Biruni. 

 
S ovim zaključcima Nastavničko je vijeće zaključilo rad na sjednici u 12:00 sati. 

 
        Zapisničarka:                 Ravnatelj: 

 

___________________      _______________________ 

Amina Nanić, mag. iur.     Mevludi Arslani, mag. arab. 
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