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ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića 

Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb 

 

KLASA: 602-03/17-09/98 

URBROJ: 251-393-2-16-242 

 

Zagreb, 3. travnja 2017. g. 

 6. redžeba 438. h.g. 

 

 

Zapisnik s 4. (četvrte) redovne sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj 2016./2017. 

godini, održane u utorak, 7. ožujka 2017. god./8. džumade-l-ula 1438. h. g., u 15:00 h, u 

zbornici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića. 

 

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

sjednicu Nastavničkog vijeća, 7. ožujka 2017. god./8. džumade-l-ula 1438. h. g., u 15:00 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. Analiza trenutačnog stanja u učenju i vladanju; 

3. Analiza natjecanja; 

4. Program za Roditeljski dan (12. ožujka 2017.); 

5. Program za Dan škole (27. travnja 2017.); 

6. Maturalna akademija (20. svibnja 2017. g.); 

7. Državna matura (od 6. – 26. lipnja 2017.); 

8. Dan otvorenih vrata škole;  

9. Maturalno putovanje učenika 3. razreda; 

10. Upisi u 1. razred u školskoj 2017./2018. godini;  

11. Imenovanje upisnog povjerenstva za provedbu postupka elektroničkih 

prijava i upisa u školu; 

12. Noć knjige 2017. god.; 

13. 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, Ines Ban, Iva Sabolić, Halid Dolić, mr. sc. Senad Nanić, dr. sc. 

Tarik Kulenović, Tarik Mutapčić, Monika Vranaričić, Gordan Tomić, Mirza Mešić, Enisa 

Botonjić, Irnis Ibrulj. 

 

Na sjednici Nastavničkog vijeća nisu prisutni:  

Svetlana Kilibarda (nastava u drugoj školi), Gabrijela Đurčević (nastava u drugoj školi), Ana 

Benković (nastava u drugoj školi), Vesna Ivezić. 

 

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: 

1. Jednoglasno je usvojen dnevni red za 4. redovnu sjednicu Nastavničkog vijeća. 

2. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 3. redovne sjednice Nastavničkog vijeća. 

3. Jednoglasno su usvojena izvješća razrednika o trenutačnom stanju u učenju i 

vladanju. 

4. Jednoglasno su usvojena izvješća profesora o stanju natjecanja po predmetima. 

5. Jednoglasno se pohvaljuju S.M. (plasman na državno natjecanje iz geografije), 

N.T. (plasman na državno natjecanje iz njemačkog jezika) te L.H. i E.H. za 

osvojeno 1. i 2. mjesto na županijskom natjecanju iz filozofije. 

6. Jednoglasno je usvojena informacija o predviđenom programu za Roditeljski 

dan. 

7. Jednoglasno je usvojena informacija o predviđenom programu za Dan škole. 

8. Jednoglasno je usvojena informacija o predviđenom programu za Maturalnu 

akademiju. 

9. Jednoglasno je usvojena informacija o pripremama za državnu maturu. 

10. Jednoglasno je usvojena informacija o Danu otvorenih vrata škole. 

11. Jednoglasno je usvojena informacija o tome da se Maturalno putovanje učenika 

3. razreda neće održati. 

12. Jednoglasno je usvojena informacija o upisima u 1. razred u šk. god. 2017./2018. 

13. Jednoglasno je usvojena informacija o upisnom povjerenstvu za provedbu 

postupka elektroničkih prijava i upisa u školu. 

14. Jednoglasno je usvojena informacija o zaduženjima za Noć knjige. 

 

S ovim zaključcima Nastavničko je vijeće zaključilo rad na sjednici u 18:00 sati. 

 

        Zapisničarka:                 Ravnatelj: 

 

___________________      _______________________ 

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

 mp 

 


