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ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 

Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 

 

KLASA: 602-03/16-09/283 

URBROJ: 251-393-2-16-1162 

 

Zagreb, 8. prosinca 2016. g. 

 8. rebiu-l-evvela 1438. h.g. 

 

 

Zapisnik s 2. (druge) redovne sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj 2016./2017. godini, 

održane u utorak, 8. studenog 2016. g./8. safera 1438. h.g. u 15h, u zbornici Islamske 

gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića. 

 

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

sjednicu Nastavničkog vijeća, 8. studenog 2016. g./8. safera 1438. h.g. u 15h, 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. Analiza trenutačnog stanja u učenju i vladanju (Izvješća razrednika); 

3. Roditeljski dan (nedjelja, 13. 11. 2016., u 11.00 sati); 

4. Aktivnosti do kraja prvog polugodišta (Stručne posjete i aktivnosti predviđene 

Školskim kurikulumom); 

5. Oslobađanje od obveze pohađanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture D.Š. i 

A.Đ.; 

6. Odobrenje izostanka s nastave za učenika Y.K. do 18. studenog 2016.; 

7. Razno. 

 

Prisutni na sjednici Nastavničkog vijeća su:  

Ravnatelj Mevludi Arslani, tajnica Amina Nanić, dr. sc. Remzija Parić, dr. sc. Haris 

Džaferović, Salih Hadžismajlović, Ilda Handanović, Martina Brkljačić, Martina Mesec, 

Magdalena Pavelić Hinšt, dr. sc. Tarik Kulenović, Tarik Mutapčić, Emina Skenderović, 

Katarina Stojanović, Monika Vranaričić, Mirza Mešić, Enisa Botonjić, Irnis Ibrulj. 

 

Na sjednici Nastavničkog vijeća nisu prisutni:  

Vesna Ivezić (nastava u Labinu), Ivana Gašparlin (nastava u drugoj školi), Svetlana Kilibarda 

(nastava u drugoj školi), Gabrijela Đurčević (nastava u drugoj školi), Hanan El Sayed, Halid 

Dolić, mr. sc. Senad Nanić. 

 

Ravnatelj Mevludi Arslani nakon proučene El Fatihe pozdravio je prisutne profesore, otvorio 

sjednicu Nastavničkog vijeća te je utvrdio da postoji kvorum.  
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Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, odluke koje su usvojene od strane 

Nastavničkog vijeća glase kako slijede: 

 

Odluke koje su usvojene: 

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

2. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 1. redovne sjednice Nastavničkog vijeća. 

3. Jednoglasno je usvojen prijedlog razrednice Brkljačić da se učeniku B.F. 

omogući odgovaranje po dogovoru tijekom ove školske godine, obzirom na 

njegov status sportaša. 

4. Jednoglasno je usvojen prijedlog razrednika Džaferovića da se učeniku E.B. 

omogući odgovaranje po dogovoru tijekom ove školske godine, obzirom na 

njegov status sportaša. 

5. Jednoglasno su usvojena izvješća razrednika o učenju i vladanju učenika po 

razredima. 

6. Jednoglasno je usvojena informacija ravnatelja o Roditeljskom danu. 

7. Jednoglasno je usvojena informacija ravnatelja o predviđenom ostvarenju 

školskog kurikuluma. 

8. Jednoglasno se oslobađaju učenice D.Š. i A.Đ. nastave tjelesne i zdravstvene 

kulture tijekom cijele školske godine. 

9. Na temelju članka 4., stavka 3., točke 2. Pravilnika o kriterijima za izricanje 

pedagoških mjera (NN br. 94/15), jednoglasno se odobrava izostanak s nastave 

učeniku 4. a. razreda, Y.K., i to od 3. studenog 2016. do 18. studenog 2016., kako 

bi isti pratio sestru A.K. na Svjetsko natjecanje iz hifza Kur'ana. 

 

 

S ovim zaključcima Nastavničko je vijeće zaključilo rad na sjednici u 16:45 sati. 

 

        Zapisničarka:                 Ravnatelj: 

 

___________________      _______________________ 

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

 mp 

 


