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PREDMET: Izvješće o radu Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića u 2021. god. 
 

 

I. Završetak školske godine 2020./2021. god. 

Završno s nastavnom godinom (17. lipnja 2021.) u našoj školi je bilo 59 učenika, od čega 

35 učenica (59%) i 24 učenika (41%). Najviše učenika činilo je 2. razred, njih 23, zatim 4. 

razred, njih 15, slijedi 1. razred s 14 učenika i 3. razred sa 7 učenika. Školska godina 

2020./2021. završila je 31. kolovoza 2021. godine, kada je Nastavničko vijeće na zadnjoj 

sjednici utvrdilo uspjeh i vladanje učenika na kraju iste. 

Najbolji prosjek imali su učenici 2. razreda (4,15), slijede učenici 3. razreda (4,07), zatim 

učenici 4. razreda (3,83) i na kraju učenici 1. razreda (3,76). Prosječna ocjena u školi je bila 

3,95 (vrlo dobar).  

Prolaznost u školi na kraju školske godine je 97 %. 

Izostanci: sveukupno 4.944 (98 neopravdanih). Najviše izostanaka ima 2. razred 1.863 (18) 

izostanka, odnosno 81 po učeniku, zatim 4. razred 1.413 (42) izostanaka, odnosno 94 po 

učeniku, slijedi 3. razred s 904 (9) izostanka, odnosno 129 po učeniku i na kraju 1. razred s 

764 (6) izostanka, odnosno 54 po učeniku.  

Vladanje: Uzorno vladanje imalo je 58 učenika (98%), a jedan je učenik iz 2. raz., zbog 

neopravdanih izostanaka, imalo dobro vladanje. 

Uspjeh po razredima u prilogu (Tablica br. 1) 
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Napomene:  

- Na sjednici Nastavničkoga vijeća održanoj 11. prosinca 2020. g./26. rebiu-l-ahira 

1442. h. g. razmatrana je zamolba roditelja Hasana Redžića za prijelaz njegove kćeri 

iz XII gimnaziju u Zagrebu u 1. razred naše škole te je odlukom NV-a učenica 

Sumejja Redžić primljena u 1. razred naše škole. 

- Zbog pogoršanja epidemiološkog stanja u Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja je donijelo odluku da početak drugog polugodišta (18. siječnja 2021.) u 

srednjim školama bude on line, osim za učenike završnih razreda (maturante), koji će 

polugodište započeti nastavom uživo u školama. Za učenike od 1. do 3. razreda 

nastava je bila organizirana na daljinu putem platforme Google Classroom. Naime, na 

navedenoj platformi formirali smo virtualnu učionicu za svaki razred. Nastavnici su 

on line nastavu održavali iz Škole. Od 8. veljače 2021. do 1. travnja 2021., nastava je 

za sve učenike nastavne godine održana po modelu A (nastava u školi). Nakon 

završetka proljetnog odmora učenika, u razdoblju od 12. travnja do 7. svibnja,  

nastava se za 1., 2. i 3. razred odvijala prema Modelu C (nastava na daljinu), dok se za 

maturante nastavlja održavala prema Modelu A (nastava u školi). U razdoblju od 10. 

svibnja 2021. do kraja nastavne godine (18. lipnja 2021.), nastava se odvijala po 

modelu A (nastava u školi). Zbog pozitivnog učenika u 4. razredu, u zadnja dva dana 

nastave za maturante (24. i 25. svibnja 2021.), nastava se odvijala na daljinu (Model 

C), a svi ostali razredi nastavu su nastavili pohađati u školi (Model A). 

 

II. Početak školske godine 2021./2022.  

Nakon obavljenih pripremnih radnji za početak nove školske godine te sukladno Odluci 

ministrice znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o početku i završetku nastavne godine, 

broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 

2021./2022., nastavna je godina počela 6. rujna 2021. godine prema modelu A (nastava u 

školi). 

 

Nakon ljetnoga i jesenskoga upisnoga roka, u prvi razred Islamske gimnazije dr. Ahmeda 

Smajlovića upisano je 15 učenika, od čega je 10 učenica i 5 učenika (jedna učenica ponavlja 

1. razred). Kao i prethodnih godina, upisi su se provodili putem sustava Nacionalnoga 

informacijskoga sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). 
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Na sjednici Nastavničkoga vijeća održanoj 5. srpnja 2021. g./25. zu-l-ka'dea 1442. h. g. 

razmatrana je zamolba roditelja Hase Berbića za prijelaz njegove kćeri iz J. U. srednjoškolski 

centar „Petar Kočić“ u Zvorniku, Bosna i Hercegovina, u 3. razred naše škole te je odlukom 

NV-a učenica Emina Berbić primljena u 3. razred naše škole.  

 

Na sjednici Nastavničkoga vijeća održanoj 6. rujna 2021. g./29. muharrema 1443. h. g. 

razmatrana je zamolba roditelja Sandre Husić za prijelaz njezine kćeri iz Škole za modu i 

dizajn u Zagrebu u 1. razred naše škole te je odlukom NV-a učenica Amira Husić primljena u 

1. razred naše škole.  

Na dan 23. prosinca 2021. škola ima 61 učenika u četiri razredna odjela (1.a, 2.a, 3.a i 

4.a).  

 

Broj učenika po razrednim odjelima i spolu: 

 

Razred Broj učenika Učenica  Učenika 

1.a 16 11 5 

2.a 14 8 6 

3.a 23 18 5 

4.a 8 4 4 

Sveukupno 61 41 20 

 

 

III.   Stipendiranje učenika  

Odlukom Školskog odbora od 2. listopada 2019./3. safera 1441. h. g. svi učenici 

upisani u 1. razred a 8. razred su prošli s odličnim uspjehom, dobivaju stipendiju u iznosu 

od 200,00 kn mjesečno (deset mjeseci u godini), a stipendiju u iznosu od 300,00 kn 

mjesečno dobivaju svi redoviti učenici naše gimnazije koji su u prethodnom razredu 

ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,5. Stipendiju dobivaju i svi učenici koji imaju status 

azilanta/izbjeglice u Hrvatskoj. Ove godine stipendiju prima 21 učenik. 

 

IV.   Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja 

Školski odbor je na svojoj redovitoj sjednici održan oj 5. listopada 2020. g/18. safera 

1442. h. g. donio odluku da svi učenici (61) budu osigurani kod Grawe osiguranja, koje 
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osiguranje je dalo najpovoljniju ponudu. Godišnja premija iznosi 20,00 kn po učeniku. I ove 

godine troškove police osiguranja učenika od posljedica nesretnog slučaja snosi škola, 

odnosno osnivač. 

 

V.   Učenički dom  

U muškome odjelu Doma u Lašćinskoj cesti 135 smještena su 4 učenika i 6 studenata, a u 

ženskome odjelu u Borovju, I. Gardijske brigade Tigrovi 14, smješteno je 11 učenica i 2 

studentice u tri stana, S roditeljima učenica i studenticama je potpisan Ugovor o međusobnim 

pravima i obvezama prilikom smještaja i prehrane učenika. Ukupan broj korisnika 

Učeničkog doma na dan 23. prosinca 2021. je 23. 

 

VI.    Nastavnički kadar i ostali zaposlenici 

Tijekom 2021. godine raspisano je natječaj na stranicama HZZ-a i naše škole za sljedeća 

radna mjesta: nastavnika/-cu fizike, nastavnika/-cu matematike (zamjena), nastavnika/cu 

hrvatskog jezika za provođenje dopunske nastave iz predmeta hrvatski jezik u ukupnom 

trajanju od 70 sati te voditelja/-icu računovodstva. 

Kao i svake godine, tako i ove prioritet prilikom zapošljavanja imale su isključivo 

kompetentne i stručne osobe. U 2021. godini u školi je bilo 19 zaposlenika na puno i 12 na 

nepuno radno vrijeme. Sveukupno 31 zaposlenik. Osim ravnatelja i 19 nastavnika te dva 

odgojitelja, škola ima tajnicu, pedagogicu (na godinu dana), voditeljicu računovodstva (pola 

norme), domara, kuhara, pomoćnu kuharicu, dvije spremačice i osobu zaduženu za nabavu. 

Nedostaje nam knjižničar. I prošle smo godine poslali zahtjev MZO-u, ali i dalje dobivamo 

negativan odgovor.  

 

Napomena: Po prvi puta Škola je u studenome 2020. godine dobila i stručnog suradnika – 

pedagoga  (mjera HZZ-a "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo") na godinu dana. 

Nakon natječaja za to radno mjesto primljena je Viktorija Kopjar, magistra edukacije 

engleskoga jezika i književnosti i magistra pedagogije. Budući da je Ugovor istekao 8. 

prosinca 2021., sklopljen je novi Ugovor na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa 

temeljem natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana. Naime, na sastanku 

predsjednika Školskog odbora muftije dr. Aziza ef. Hasanovića i ravnatelja Gimnazije 

Mevludija ef. Arslanija s ministrom znanosti i obrazovanja, prof. dr. Radovanom Fuchsom, 

obećano je da će Ministarstvo dati suglasnost za novo radno mjesto stručni suradnik – 

pedagog u našoj gimnaziji.  
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VII.  Državna matura u školskoj godini 2020./2021. 

U školskoj 2020./2021. godini učenici 4. razreda tj. jedanaestoga naraštaja maturanata 

naše gimnazije pristupili su državnoj maturi, koja je održana prema vremeniku o polaganju 

državne mature, koji je donio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 

(NCVVO). Zbog pandemije koronavirusa državna je matura održana sukladno Uputama 

Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo za provedbu državne mature tijekom epidemije 

koronavirusa (COVID-19). Upute su bile izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za 

vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. 

Nakon provedene državne mature u ljetnome i jesenskome roku svi učenici koji su pristupili 

ispitima državne mature uspješno su položili obvezatne predmete državne mature, osim 

učenice D. H. koja nije položila engleski jezik i učenika A. Kh. Koji nije položio hrvatski 

jezik. Pored redovitih učenika 4. razreda, ispitu državne mature iz svih obvezatnih predmeta 

pristupio je i učenik H. P., koji je uspješno položio sva tri ispita te učenik H. R. koji nije 

položio ispit iz hrvatskoga jezika. 

 

Rezultati državne mature po predmetima: 

 

Predmet Razina A Razina B Napomena 

Hrvatski jezik 3,00 2,25 12 A razinu, 4 B razinu 

Matematika 2,50 2,87 2 A raznu, 14 B razinu 

Engleski jezik 3,00 2,58 10 A razinu, 7 B razinu 

 

 

VIII. Natjecanja 

Temeljem naputka Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu natjecanja i smotri 

učenica i učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2021. god., organizirali 

smo školsko natjecanje samo iz  pet predmeta, prema sljedećem rasporedu: 

 

 

Red. br. Predmet Nadnevak 

1.  Povijest 5. veljače 2021. 

2.  Hrvatski jezik  9. veljače 2021. 

3.  Engleski jezik 15. veljače 2021. 
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4.  Matematika 17. veljače 2021.  

5.  Njemački jezik 18. veljače 2021. 

 

Jedina učenica koja se plasirala na županijsku razinu Natjecanja bila je Merjema 

Mehmedović (iz povijesti) koja je osvojila 42. mjesto i nije se plasirala na državnom 

Natjecanju. 

 

IX.      Nastupi našega zbora  

 

Naša škola ima i mješoviti zbor, koji vodi prof. Ana Benković. Unatoč pandemiji 

koronavirusa, zbor je sudjelovao na: 

- svečanoj Maturalnoj akademiji 11. naraštaja Islamske gimnazije (22. 5. 2021.), 

- tradicionalnom međureligijskom molitvenom susretu Dan duha Asiza održanom u 

crkvi Sv. Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu (27. listopada 2021.) i 

- snimanju kaside „Vakifi“, Mustafe Isakovića, poznatog bosanskohercegovačkog 

izvođača ilahija i kasida, u kojoj se govori i o našoj školi. (18. rujna 2021.) 

 

X.  Škola u medijima 

- Veliki prilog o humanitarnoj akciji „Budemo poVEZani“ u emisiji Hrvatske televizije 

Zajedno u duhu u trajanju od 5 i pol minuta (20. ožujka 2021.). 

- Ravnatelj Mevludi ef. Arslani gostovao je u emisiji Prizma Hrvatske televizije gdje je 

govorio o upisima u Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda Smajlovića (26. lipnja 2021.); 

- U emisiji Zajedno u Duhu Hrvatske televizije emitiran je prilog o idejnom rješenju 

Odgojno-obrazovnoga centra IZ u Hrvatskoj u kojemu je govorio ravnatelj Mevludi 

ef. Arslani (20. listopada 2021.); 

 

XI.    Osma simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 

Učenici naše škole (Merjema Mehmedović, Merjem Hasanović i Dona Hoxhaj) su 

sudjelovali na Simuliranoj sjednici Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola. Radi se o 

projektu u organizaciji Službe za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za 

znanost i obrazovanje koji se održava već sedmu godinu. Cilj je ovoga projekta upoznati 

mlade s najvišim predstavničkim i zakonodavnim tijelom RH te njegovom ulogom u 

svakodnevnom životu građana. Simulirajući zastupnički rad u Hrvatskom saboru učenici na 

neposredan način usvajaju znanja o zakonodavnoj proceduri i tijeku donošenja zakona, što 
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predstavlja dragocjeno iskustvo za svakog pojedinog učenika u podizanju razine znanja o 

najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te razumijevanju 

njegove uloge u životu građana. Zastupnici (srednjoškolci) su raspravljali o Zakonu o zaštiti 

životinja. Zbog epidemiološke situacije ovogodišnja je sjednica održana 

videokonferencijskim putem (ZOOM). Mentor učenicima naše škole bila je profesorica 

Magdalena Pavelić Hinšt. 

 

XII. Posjet ministar za vjerska pitanja Kraljevine Saudijske Arabije našoj školi 

U sklopu petodnevnog službenog posjeta Hrvatskoj, ministar za vjerska pitanja 

Kraljevine Saudijske Arabije dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al Šejh, u pratnji uvaženog 

muftije dr. Aziza ef. Hasanovića i nerezidentnog saudijskoga veleposlanika u Republici 

Hrvatskoj, NJ. E. g. Osame El-Ahmedija, posjetio je i našu školu. Ravnatelj Mevludi ef. 

Arslani je ministra Al Šejha upoznao s poviješću škole i dosadašnjim rezultatima koje su 

učenici postigli na raznim natjecanjima. Upoznao ga je i s projektom izgradnje nove škole 

s učeničkim domom na istočnoj strani Islamskoga centra. U razgovoru s učenicima 3. 

razreda, pozvao je učenike da budu korisni članovi društva i zajednice kojoj pripadaju i 

na taj način promiču islamske vrijednosti poput mira, ljubavi, poštovanja, razumijevanja i 

uvažavanja. Istaknuo je potrebu suprotstavljanja svim oblicima fanatizma, ekstremizma, 

mržnje, rasizma i pretjerivanja u vjeri. Na kraju svog obraćanja, ministar Al Šejh pozvao 

je zainteresirane učenike da studiraju u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. 

 

XIII. Promocija XI. gimnazijske generacije maturanata 

U subotu, 22. lipnja 2021. god., u Kongresnoj dvorani Islamskog centra Zagreb "h. 

Salim Šabić", upriličena je promocija XI. generacije maturanata Islamske gimnazije dr. 

Ahmeda Smajlovića, uz izravan prinos putem YouTube kanala Islamske zajednice u 

Hrvatskoj. Maturantima, njihovim roditeljima i uzvanicima obratili su se razrednica Elma 

Opardija, bivša profesorica hrvatskoga jezika prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić, 

ravnatelj Mevludi ef. Arslani i muftija dr. Aziz ef. Hasanović. Svi su maturanti dobili 

prigodne poklone od Mešihata IZ u Hrvatskoj. Učenikom generacije proglašena je 

Merjem Hasanović. 
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XIV. Maturalni dan 2021. u Sarajevu 

U srijedu, 16. lipnja 2021. godine, u velikoj dvorani Gazi Husrev-begove biblioteke u 

Sarajevu održana je manifestacija „Maturalni dan 2021.“, koju tradicionalno organizira 

Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, a kojom je 

promovirana generacija maturantica i maturanata medresa i srednjoškolskih ustanova 

Islamske zajednice. 

Zbog okolnosti uzrokovanih koronavirusom program je bio značajno reduciran i održan 

uz poštivanje protokola i mjera za sprečavanje širenja epidemije. Nazočnima se obratio i 

reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazović, koji je nakon obraćanja čestitao ponaosob 

svakom maturantu te im uručio prigodne poklone. Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda 

Smajlovića je na ovoj manifestaciji predstavljao naš ravnatelj Mevludi ef. Arslani i 

učenica generacije Merjem Hasanović. Pored posebne nagrade, učenica generacije je 

dobila i stipendiju Rijaseta IZ u BiH. 

 

XV. Humanitarne akcije 

Tijekom 2021. godine naše su učenice i učenici predvođeni odgojiteljicom Enisom 

Botonjić i Katarinom Friščić organizirali humanitarnu akciju "Budimo poVEZani" na 

kojemu su prikupljene novčana sredstva za potrebe škola iz potresom pogođenih područja 

(Sisak, Petrinja, Glina i Zagreb). Učenice su zajedno sa svojim profesoricama i osobljem 

škole izvezle različite motive na 150 torbi čijom je prodajom prikupljeno 18.000,00 kuna. 

Po 3.000,00 kn uplaćeno je na račun Gimnazije Sisak i OŠ „Braća Bobetko“ u Sisku, 

Srednje škole „Petrinja“ i OŠ Dragutina Tadjanovića u Petrinji, OŠ Glina i Ženskoj općoj 

gimnaziji Družbe sestara milosrdnica u Zagrebu. 

Pored navedene akcije u studenome organizirana je i humanitarna akcija „Zajedno 

možemo više“  za beskućnike korisnike pučke kuhinje i obiteljima u potrebi. U navedenoj 

akciji prikupljeno je 10.000,00 kn 

 

XVI. Tradicionalni susret muftije dr. Aziza ef. Hasanovića i učenika naše škole 

U ponedjeljak, 6. rujna 2021. god., uvaženi muftija akademik Aziz ef. Hasanović, u 

pratnji tajnika Mešihata mr. Nermina ef. Botonjića posjetio je našu školu u povodu 

početka nove školske godine. Muftija je učenicima poželio hajirli i uspješnu novu školsku 

godinu s naglaskom na potrebu da s obrazovanjem neizostavno ide i odgoj i da jedno bez 

drugoga onemogućuju osobu da bude potpuna. Skrenuo je pozornost i na trenutnu 
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epidemiološku situaciju te je pozvao učenike da se pridržavaju naputaka kako bi se 

nastava mogla neometano održavati s minimalnim rizikom od širenja zaraze.  

 

 

 

XVII. Hafiska dova 

U subotu, 25. rujna 2021. godine proučena je hafiska dova našim bivšim učenicima 

Ahmedu Aliliju i Dževatu Zendeliju. Na ovoj veličanstvenoj svečanosti, koja je ujedno bila i 

završnica 27. Međunarodnog natjecanja učačača Kur'ana, hafizi su zaokružili jedno poglavlje 

u svojim životima i službeno stekli titulu čuvara Kur’ana. Svečanost su svojim prisustvom, 

pored reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, koji je hafizima uručio diplome, uveličali i 

muftija zagrebački i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj akademik Aziz-ef. 

Hasanović, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Republici Sjevernoj Makedoniji hfz. mr. sc. 

Šaćir ef. Fetahu s muftijama, muftija ljubljanski i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u 

Sloveniji Nevzet ef. Porić, muftija za Sjevernu Ameriku Sabahudin ef. Ćeman, izaslanici 

institucija i ustanova Islamske zajednice u BiH te brojni drugi imami i istaknuti gosti.  

 

XVIII.   Izabrano je idejno arhitektonsko rješenje  

Nakon što je Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj u travnju 2021. raspisao natječaj za 

izradu idejnog arhitektonskog rješenja Odgojno-obrazovnog centra Islamske zajednice u 

Hrvatskoj, kojeg je proveo Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest, pristiglo je 19 

radova. Pristigli radovi vrednovani su na temelju sljedećih kriterija: prostorno – oblikovno 

rješenje u odnosu na uži urbani kontekst; funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora; 

prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja; 

kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju; ekonomičnost, izvodljivost i energetska 

učinkovitost u izgradnji i održavanju. 

Najbolje je ocijenjeno idejno arhitektonsko rješenje autora Hrvoja Bilandžića, d.i.a. i Davora 

Plavšića, d.i.a. te suradnika za izradu vizualizacija Romana Krajcarza, m.i.a. 

 

XIX. Završetak prvog polugodišta školske 2021./2022. god. 

Prvo polugodište trajalo je od 6. rujna 2021. godine do 23. prosinca 2021. godine. Na dan 

sjednice Nastavničkog vijeće (22. prosinca 2021. god.), u školi je bio upisan 61 učenik, od 

toga 41 (67 1 %) učenica i 20 (33 %) učenika.  
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Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi od srpnja 

2012. god. ukinuto je zaključivanje ocjena na kraju prvog polugodišta. 

Što se izostanaka i vladanja na kraju polugodišta tiče, situacija je sljedeća:  

 

 

Razred Izostanci Vladanje 

Opravdano Neopravdano Ukupno Uzorno Dobro Loše 

1. a 728 2 730 16 0 0 

2. a 580 7 587 14 0 0 

3. a 1132 35 1167 22 1 0 

4.a 589 19 608  0 0 

Sveukupno 3029 63 3092 60 1  0 

 

Napomena: Usprkos izazovnoj godini koju je obilježila pandemija koronavirusa u kojoj se 

nastava za učenike 1., 2. i 3. razreda u nekoliko navrata odvijala prema Modelu C (nastava na 

daljinu), uspjeli smo realizirati veći dio aktivnosti predviđene Godišnjim planom i 

programom te kurikulumom naše škole za ovo razdoblje.  

 

XX. Aktivnosti ravnatelja:  

Pored svakodnevnog praćenja nastavnog procesa, redovitih komunikacija s 

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Gradskim uredom za obrazovanje te Upravom 

za obrazovanje i nauku Islamske zajednice u BiH  izdvajamo sljedeće aktivnosti:  

 

- Ravnatelj je zajedno s arhitekticom gđom Azrom Demirović imao sastanak s prof. dr. 

Tončijem Žanićem s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu u vezi programa javnog 

natječaja za izgradnju arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja za izgradnju 

Islamske gimnazije i učeničkog doma s pratećim sadržajima. (11. siječnja 2021.); 

- Ravnatelj je ima sastanak s prof. dr. Tončijem Žarnićem s Arhitektonskog fakulteta u 

Zagrebu i Draženom Plevko iz Urban tehnike u vezi programa javnog natječaja za 

izgradnju arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja za izgradnju Islamske 

gimnazije i učeničkog doma s pratećim sadržajima. (15. siječnja 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom sastanku s ministrom znanosti i obrazovanja prof. dr. 

Radovanom Fuchsom. (15. siječnja 2021.); 
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- Ravnatelj je nazočio pregledu kuće na Lašćinskoj u kojoj se nalazi muški dio 

učeničkoga doma, koji je izvršio statičar, nakon čega je kuća dobila zelenu naljepnicu. 

(2. veljače 2021.); 

- Ravnatelj je sudjelovao u radu Fokus grupe namijenjene procjeni prijedloga digitalnih 

kompetencija ravnatelja u organizaciji CARNET-a. (22. veljače 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio trodnevnom online stručnom skupu ravnatelja srednjih škola i 

učeničkih domova RH na temu Upravljanje krizom u srednjoškolskoj ustanovi. (23. – 

25. veljače 2021.): 

- Ravnatelj je nazočio online redovnoj skupštini Udruge hrvatskih srednjoškolskih 

ravnatelja. (24. veljače 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnoj svečanosti dodjele Oskara znanja (26. veljače 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio sprovodu gradonačelnika Grada Zagreba gosp. Milana Bandića 

na Mirogoju (3. ožujka 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a (12. ožujka 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio otvaranju Balkanske škole za omladinu u Zagrebu (12. ožujka. 

2021.); 

- Ravnatelj je dao izjavu za emisiju Zajedno u duhu Hrvatske televizije o humanitarnoj 

akciji Budimo poVEZani za škole pogođene potresom u Zagrebu, Sisku, Petrinji i 

Glini. Pored ravnatelja, izjavu je dala i voditeljica Volonterskoga kluba naše 

gimnazije prof. Katarina Friščić te dvije učenice. (16. ožujka 2021.); 

- U društvu odgojiteljice Enise Botonjić i člana Školskog odbora mr. sc. Nermina ef. 

Botonjića, ravnatelj je posjetio OŠ „Braća Bobetko“ i Gimnaziju Sisak u Sisku, te OŠ 

Dragutina Tadjanovića i Srednju školu u Petrinji, koje su stradale tijekom razornog 

potresa koji je u prosincu 2020. pogodio područje Banovine. Svakoj školi smo 

donirali iznos od 3.000,00 kn, koji smo uspjeli prikupiti tijekom humanitarne akcije 

Budimo poVEZani, a osnovnim školama, pored Kur'ana u prijevodu i knjige 

Razumjeti islam, dr. Aziza Hasanovića, i po 30-tak školskih lektira. (31. ožujka 

2021.); 

- Ravnatelj je nazočio sastanku u vezi natječaja za izradu idejnog arhitektonskog 

rješenja Odgojno-obrazovnog centra Islamske zajednice u Hrvatskoj (5. svibnja 

2021.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom stručnom skupu ravnatelja gimnazija Grada Zagreba i 

Zagrebačke županije na temu Uloga ravnatelja u ublažavanju posljedice potresa i 

pandemije na nastavni proces (12. svibnja 2021.); 
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- Ravnatelj je nazočio dvodnevnom virtualnom stručnom skupu ravnatelja na temu 

Uloga ravnatelja u unapređenju ravnateljskih kompetencija u svjetlu aktualnih 

kurikularnih promjena (18. i 19. svibnja 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio webinaru na temu Upravljanje stresom: razumjeti stres (18. 

svibnja 2021.); 

- Ravnatelj se prigodno obratio maturantima 11. generacije na njihovoj promociji u 

Kongresnoj dvorani „h. Salim Šabić“ (22. lipnja 2021.); 

- Ravnatelj se obratio učenicima osmih razreda u Kongresnoj dvorani „h. Salim Šabić“, 

u sklopu Dana otvorenih vrata naše škole (5. lipnja 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio webinaru na temu Primjena rezultata istraživanja u jačanju 

digitalne zrelosti škole (10. lipnja 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio svečanosti Maturalni dan 2021. u Sarajevu, kojom je 

promovirana generacija maturanata i maturantica medresa i srednjoškolskih ustanova 

Islamske zajednice. (16. lipnja 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao sjednicom NV-a (18. lipnja 2021.); 

- Ravnatelj je gostovao u emisiji Prizma Hrvatske televizije gdje je govorio o upisima u 

Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda Smajlovića (26. lipnja 2021.); 

- Ravnatelj je sudjelovao na savjetovanju menadžmenta srednjoškolskih ustanova IZ  u 

Tuzli, u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini 

(25. – 28. lipnja 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a (5. srpnja 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio promociji knjige „Ja, haški svjedok“ autora Nedžada Avdića u 

spomen na genocid nad Bošnjacima Srebrenice i Podrinja u Novinarskom domu u 

Zagrebu (8. srpnja 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a (25. kolovoza 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao sastanku školskoga tima za kvalitetu (30. kolovoza 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom sastanku s ministrom znanosti i obrazovanja prof. dr. 

Radovanom Fuchsom. (30. kolovoza 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (31. kolovoza 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio stručnom seminaru za vjeroučitelje i djelatnike Mešihata 

Islamske zajednice u Hrvatskoj (4. rujna 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a (6. rujna 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio Halal Business Forum-u u organizaciji Centra za certificiranje 

halal kvalitete u hotelu Westin u Zagrebu (21. rujna 2021.); 
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- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a (21. rujna 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio svečanom otvorenju 25. Međunarodnoga natjecanja u učenju 

Kur'ana u Zagrebu i promociji knjige Hadži Salim Šabić – čovjek vizije i misije (23. 

rujna 2021.); 

- Ravnatelj je pročitao biografije novih hafiza (Dževat Zendeli i Ahmed Alili) na 

svečanosti u povodu njihove promocije (25. rujna 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao prvoj sjednici Vijeća učenika (27. rujna 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio izložbi radova pristiglih na natječaj za idejno rješenje Odgojno-

obrazovnog centra Islamske zajednice u Hrvatskoj (27. rujna 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao prvoj sjednici Vijeća roditelja (28. rujna 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio sastanku ravnatelja s predstavnicima Gradskoga ureda za 

obrazovanje u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga (6. listopada 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio webinaru na temu MS Teams – priprema, pozor, timovi su tu (7. 

listopada 2021.); 

- Ravnatelj je dao izjavu za emisiju Zajedno u duhu Hrvatske televizije o idejnom 

rješenju Odgojno-obrazovnoga centra IZ u Hrvatskoj (20. listopada 2021.); 

- Ravnatelj je sudjelovao na stručnome skupu ravnatelja srednjih škola i učeničkih 

domova RH na temu Srednja škola temelj otpornosti učenika i oporavka zajednice, 

održan od 25. do 27. listopada 2021. godine u Hotelu Olympia, Vodice. 

- Ravnatelj je predsjedavao sjednici NV-a (9. studenoga 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnoj edukaciji Alisa u zemlji TikToka (sigurnost na 

društvenim mrežama (9. studenoga 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnoj radionici u školi na temu Praćenje i vrednovanje 

nastave uz pomoć digitalnih alata (9. studenoga 2021.); 

- Ravnatelj je dočekao ministra islamskih pitanja Kraljevine Saudijske Arabije dr. 

Abdullatif bin Abdulaziz Al Šejh, koji je u pratnji uvaženog muftije dr. Aziza ef. 

Hasanovića i nerezidentnog saudijskoga veleposlanika u Republici Hrvatskoj, NJ. E. 

g. Osame El-Ahmedija, posjetio i našu školu (11. studenoga 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom stručnom skupu na temu Uloga ravnatelja u 

stvaranju povoljnog okvira za obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju (24. 

studenoga 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom stručnom skupu ravnatelja učeničkih domova (25. 

studenoga 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (29. studenoga 2021.); 
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- Ravnatelj je bio član mešihatove delegacije predvođene uvaženim muftijom dr. 

Azizom ef. Hasanovićem koja je posjetila ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. 

Radovana Fuchsa (6. prosinca 2021.); 

- Ravnatelj je nazočio Regionalnom skupu ravnatelja osnovnih i srednjih škola i 

predstavnika osnivača koji je dio aktivnosti zajednice praktičara koje CARNET 

provodi u sklopu II. Faze programa e-Škole (9. prosinca 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao sastanku školskoga tima za kvalitetu (14. prosinca 2021.); 

- Ravnatelj je predsjedavao sjednici NV-a na kraju prvoga polugodišta (22. prosinca 

2021.); 

                                                                                                                         

                                                                                                                         Ravnatelj:  

Mevludi ef. Arslani 

 


