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10 000 ZAGREB 

 

 

 

PREDMET: Izvješće o radu Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića u 2020. god. 
 

 

I. Završetak školske godine 2019./2020. god. 

Završno s nastavnom godinom (7. lipnja 2020.) u našoj školi je bilo 73 učenika, od čega 

48 učenica (66%) i 25 učenika (34%). Najviše učenika činilo je 1. razred, njih 25, zatim 4. 

razred, njih 23, slijedi 3. razred s 16 učenika i 2. razred s 9 učenika. Školska godina 

2019./2020. završila je 31. kolovoza 2020. godine, kada je Nastavničko vijeće na zadnjoj 

sjednici utvrdilo uspjeh i vladanje učenika na kraju iste. 

Najbolji prosjek imali su učenici 4. razreda (4,41), slijede učenici 1. razreda (4,11), zatim 

učenici 2. razreda (4,00) i na kraju učenici 3. razreda (3,74). Prosječna ocjena u školi je 4,07 

(vrlo dobar).  

Prolaznost u školi na kraju školske godine je 100 %. 

Izostanci: sveukupno 6913 (98 neopravdanih). Najviše izostanaka ima 4. razred 2.506 (44) 

izostanaka, odnosno 109 po učeniku, zatim 3. razred 1.544 (19) izostanaka, odnosno 96 po 

učeniku, slijedi 1. razred s 1.522 (29) izostanaka, odnosno 61 po učeniku i na kraju 2. razred s 

1.341 (6) izostanaka, odnosno 149 po učeniku.  

Vladanje: Uzorno vladanje ima 69 učenik, troje učenika (jedan 3. raz., a dvoje 4. raz.) zbog 

neopravdanih izostanaka imaju dobro, a jedan učenik (1. raz..) loše vladanje. 

Uspjeh po razredima u prilogu (Tablica br. 1) 

 



2 

 

Napomena: Zbog pandemije koronavirusa, od 16. ožujka 2020. do kraja nastavne godine 

(16. lipnja 2020.), nastava je bila organizirana na daljinu putem platforme Google Classroom. 

Naime, na navedenoj platformi formirali smo virtualnu učionicu za svaki razred. Što se 

maturanata tiče, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s televizijskom kućom RTL2 

osiguralo je pripreme za polaganje ispita državne mature u obliku videolekcija - „Matura na 

RTL2“. 

Na kraju nastavne godine anketirali smo učenike, roditelje i nastavnike o nastavi na daljinu. 

Anketa je provedena u petom tjednu nastave na daljinu. U ispitivanju je sudjelovalo 45 

roditelja od ukupno 73 učenika u Školi (62%). Cilj je ankete bio dobivanje povratnih 

informacija o provedbi nastave na daljinu, ispitivanje prednosti i nedostataka ovog oblika 

nastave te prikupljanje prijedloga za njezino unaprjeđenje. Anketa je provedena online, uz 

pomoć Google Forms platforme za izradu upitnika ovoga tipa. Većina roditelja i učenika su 

bili zadovoljni načinom izvođenja nastave na daljinu. 

 

II. Državna matura u školskoj godini 2019./2020. 

U školskoj 2019./2020. godini učenici 4. razreda tj. desetoga 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 

učenika H. R. koji nije položio engleski jezik. Pored redovitih učenika 4. razreda, ispitu 

državne mature iz hrvatskoga jezika pristupio je i učenik A. F. K., koji je uspješno položio. 

 

Rezultati državne mature po predmetima: 

Predmet Razina A Razina B Napomena 

Hrvatski jezik 3,00 2,73 13 A razinu, 10 B razinu 

Matematika 2,42 2,44 7 A raznu, 16 B razinu 

Engleski jezik 3,33 3,26 9 A razinu, 14 B razinu 
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III. Natjecanja 

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

učenica i učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2020. god., organizirali 

smo školsko natjecanje iz  osam predmeta, te iz LiDraNa, prema sljedećem rasporedu: 

 

Red. br. Predmet Nadnevak 

1.  Engleski jezik 23. siječnja 2020.  

2.  Informatika 24. siječnja 2020. 

3.  Matematika 27. siječnja 2020.  

4.  LiDraNo do 31. siječnja 2020. 

5.  Kemija 4. veljače 2020. 

6.  Povijest 5. veljače 2020. 

7.  Biologija 7. veljače 2020. 

8.  Geografija 12. veljače 2020. 

9.  Hrvatski jezik  11. veljače 2020. 

 

 

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije održana je samo školska razina natjecanja, te su 

više razine natjecanja u ožujku odgođene do daljnjega. Županijska su natjecanja 

provedena početkom šk. g. 2020./2021. no bez većeg odaziva. 

Ostala natjecanja: 

Uslijed nepovoljne epidemiološke situacije, natjecanja učenika u 2020. godini nisu    

održavana. 

 

IV. Nastupi našega zbora  

 

Naša škola ima i mješoviti zbor, koji vodi prof. Ana Benković. Zbog pandemije 

koronavirusa, zbor nije imao niti jedan nastup.  

 

V. Škola u medijima 

 

- Velika reportaža o našoj školi u Preporodu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i 

Hercegovini. (23. siječnja 2020.); 
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- snimanje ravnatelja za emisiju Religijski forum Hrvatskoga radija o početku nove 

školske godine 2020./2021. (10. rujna 2020.). 

- Ravnatelj je bio gost u emisiji Hrvatske televizije Zajedno u duhu o početku nove 

školske godine. (10. listopada 2020.) 

 

 

VI.   Generalni tajnik Lige muslimanskog svijeta posjetio Islamsku gimnaziju 

U sklopu programa službenog posjeta Hrvatskoj, a u povodu održavanja Međunarodne 

konferencije na temu Ljudsko bratstvo – temelj mira i sigurnosti u svijetu,  generalni 

tajnik Lige muslimanskog svijeta dr. Mohammad bin Abdulkarim Al Issa, u pratnji 

muftije dr. Aziza ef. Hasanovića, posjetio je Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda Smajlovića. 

Ravnatelj Arslani poželio je dobrodošlicu generalnom tajniku te je izrazio veliko 

zadovoljstvo zbog ukazane časti posjetom. Nj. E. dr. Mohammad bin Abdulkarim Al Issa 

izrazio je zadovoljstvo viđenim, osobito istaknuvši značaj obrazovanja te je dao punu 

podršku nastavku rada Gimnazije. 

 

VII.   Direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH u posjetu našoj 

školi 

U petak, 17. siječnja 2020. godine, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta 

Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prof. dr. Dževad Hodžić, posjetio je našu 

školu. Ravnatelj Arslani nakon prigodnih riječi dobrodošlice upoznao je dr. Hodžića s 

nastavnim planom i aktivnostima Islamske gimnazije, te rezultatima koje je škola 

ostvarila u posljednjih deset godina. U svom obraćanju učenicima 4. razreda dr. Hodžić je 

istaknuo važnost pohađanja Islamske gimnazije ali i medresa koje su u sustavu Uprave za 

obrazovanje i nauku. Govoreći o odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice 

naglasio je da su one najbolje što Islamska zajednica ima. Na kraju svog obraćanja tražio 

je od učenika da budu ambiciozni postavljajući sebi visoke ciljeve kako bi uspjeli u životu 

te im poželio mnogo uspjeha u daljnjem obrazovanju. 

 

VIII. Radovi u Školi i Učeničkom domu 

Uspjeli smo sanirati curenje vode u učionici 1. razreda i kabinetu informatike. 

Zahvaljujući TIKA-i uspjeli smo renovirati i drugi stan u ženskom dijelu Učeničkog 

doma. Predviđeno je i renoviranje ostalih stanova (dva) u narednome razdoblju, također 

od strane TIKA-e. 
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IX.  Projekt „e-Škola“ 

U svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće. prošloj godini je izrađena 

projektna dokumentacija lokalne računalne mreže u našoj škole u sklopu II. faze 

programa projekt "e-Škole”. Projektni zadatak se sastoji od tekstualnog dijela i priloženih 

nacrta s prijedlogom rasporeda smještaja opreme po pojedinim prostorijama škole. Nakon 

izrade projektne dokumentacije lokalne računalne mreže, pristupilo se izradi projekta 

generičkog kabliranja lokalne računalne mreže, zatim projekt bežične lokalne računalne 

mreže te projekt niskonaponskih priključaka za potrebe spajanja nove mrežne i računalne 

opreme, potrebno je izgraditi adekvatan elektroenergetski sustav do točke demarkacije s 

postojećim elektroenergetskim sustavom. Svi radovi su završeni u svibnju 2020. U prvoj 

polovici 2021. od MZO-a trebali bi dobiti svu potrebnu opremu za projekt “e-Škola”. 

Troškove projekta snosio je MZO. 

 

X. Promocija X. gimnazijske generacije maturanata 

U subotu, 20. lipnja 2020. god., u Kongresnoj dvorani Islamskog centra Zagreb "h. Salim 

Šabić", upriličena je promocija X. generacije maturanata Islamske gimnazije dr. Ahmeda 

Smajlovića. Na samom početku programa, ravnatelj gimnazije Mevludi ef. Arslani, u 

svom se kratkom obraćanju učenicima zahvalio na izuzetnim rezultatima i postignućima 

tijekom školovanja, istaknuvši da je ovo zasigurno jedna od najboljih generacija u 

povijesti škole. Ujedno, izrazio je žaljenje zbog cjelokupne situacije s koronavirusom i 

održavanja akademije u ovakvome obliku, no, s obzirom na epidemiološke preporuke 

donesena je odluka o održavanju programa na ovakav način. Posebno je pohvalio dvije 

učenice, sestre Aidu i Najdu Đogić, čiji je prosjek tijekom svih četiriju godina bio 5.0. S 

obzirom na izuzetne rezultate, obje su proglašene učenicama generacije, što je prvi takav 

slučaj u našoj školi. Razrednik Idriz Hasanović, je iskoristio priliku rezimirati 

četverogodišnje školovanje ovogodišnjih maturanata, ali i uputiti im još pokoji savjet 

prije njihova odlaska iz škole. Nakon toga je uslijedila razrednikova posljednja prozivka, 

kao i uručivanje vrijednih poklona od strane muftije dr. Aziza ef. Hasanovića koji se na 

kraju obratio učenicima. U svom govoru muftija je naglasio značaj obrazovanja, ispravno 

postavljenih životnih ciljeva, kao i važnost vremena i postavljanja prioriteta. Zaželio je 

maturantima sreću u daljnjem životu, ističući spremnost Zajednice na pomoć u bilo kojem 



6 

 

obliku. Svi su maturanti dobili prigodne poklone od Mešihata IZ u Hrvatskoj. Za učenice 

generacije proglašene su Aida i Najda Đogić. 

 

XI.     Maturalni dan 2020. u Sarajevu 

U ponedjeljak, 23. lipnja 2020. godine, u velikoj dvorani Gazi Husrev-begove biblioteke 

u Sarajevu održana je manifestacija „Maturalni dan 2020.“, 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. Svim učenicima 

generacije, uručene su nagrade i priznanja koje je uime Reisu-l-uleme dodijelio direktor 

Uprave dr. Dževad Hodžić. Islamsku gimnaziju dr. Ahmeda Smajlovića je na ovoj 

manifestaciji predstavljao naš ravnatelj Mevludi ef. Arslani, a zbog održavanja ispita 

državne mature, učenica generacije nije mogla nazočiti svečanosti. Pored posebne 

nagrade, učenica generacije je dobila i stipendiju Rijaseta IZ u BiH. 

 

XII. Humanitarne akcije 

Tijekom 2020. godine naši su učenici predvođeni odgojiteljicom Enisom Botonjić 

organizirali humanitarnu akciju „Zajedno možemo više“  na kojemu su prikupljene 

osnovnih namjernica za korisnike pučke kuhinje Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka 

Paulskoga i obiteljima u potrebi. Pored navedene akcije u studenome organizirana je i 

humanitarna akcija „Doniraj odjeću“  humanitarnoj organizaciji Humana Nova. 

 

 

XIII. Učenik Dževat Zendeli postao hafiz Kur'ana časnoga 

Učenik 4. razreda naše škole Dževat Zendeli je u petak, 28. kolovoza 2020. pred 

komisijom za polaganje hifza Kur'ana časnog Rijaseta Islamske zajednice u BiH uspješno 

je proučio cijeli Kur'an i time stekao časno zvanje hafiza Kur'an-i-kerima i time postao 5. 

hafiz u povijesti naše škole. 

 

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

U ponedjeljak, 7. rujna 2020. god., uvaženi muftija dr. Aziz ef. Hasanović, u pratnji 

ravnatelja Arslanija i tajnika Mešihata mr. Nermina ef. Botonjića posjetio je našu školu u 
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povodu početka nove školske godine. Ukazao je na važnost stjecanja znanja, ali i da 

odgoj mora biti u korak s obrazovanjem i da jedno bez drugog čine čovjeka nepotpunim. 

Muftija je naglasio važnost da se cijelog života treba nastojati prikupljati korisno znanje i 

da se ne smije dopustiti da prođe i jedan dan, a da se u njemu nešto novo ne nauči. 

Skrenuo je pozornost i na trenutnu epidemiološku situaciju te je pozvao učenike da se 

pridržavaju naputaka kako bi se nastava mogla neometano održavati s minimalnim 

rizikom od širenja zaraze. Na kraju je muftija Hasanović učenicima poželio uspješnu i 

hajirli novu školsku godinu. 

 

XV. Upisi u prvi razred i brojno stanje učenika na početku školske godine 

2020./2021. 

Odlukom Školskog odbora u 1. razred naše gimnazije u školskoj godini 2020./2021. 

upisuje se 25 učenika. Također je određeno da minimalni bodovni prag za upis u našu 

gimnaziju bude 50 bodova. Putem aplikacije NISPuSŠ (Nacionalni informacijski sustav 

prijava i upisa u srednje škole) Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za upis u 1. 

razred apliciralo je 35 učenik. Šesnaest učenika je stavilo našu gimnaziju kao prvi izbor, 

dva učenika kao drugi, četiri učenika kao treći, četiri kao četvrti, šest učenika kao peti 

izbor i tri učenika kako šesti izbor. Nakon ljetnoga upisnoga roka učenika u prvi razred 

Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića upisano je 14 učenika, a u jesenskome roku 1 

učenik. Sveukupno u 1. razred upisano 15 učenika. 

 

Dolazak i odlazak učenika: 

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 9. siječnja 2020. god./14. džumade-l-ula 1441. h. g. 

razmatrana je zamolba majke N. Z. za upis njezine kćerke L. Z. P. u prvi razred naše škole u 

šk. g. 2019./2020. te je jednoglasnim odlukom učenica primljena u 1. razred naše škole. 

 

Na sjednici Nastavničkoga vijeća održanoj 11. prosinca 2020. god./26. rebiu-l-ahira 1442. h. 

g. razmatrana je zamolba roditelja R. za upis njihove kćerke S. R. u prvi razred naše škole u 

šk. g. 2020./2021. te je jednoglasnom odlukom učenica primljena u 1. razred naše škole. 

 

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 3. travnja 2020. god./9. redžeba 1441. h. g. 

odlukom Nastavničkog vijeća ispisana je učenica N. D. zbog odlaska u inozemstvo. 
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Učenica A. Š. (3. razred) iz Zagreba, na zahtjev roditelja, zbog preseljenja u drugi grad, 

prešla je 31. 8. 2020. god. u Drugu gimnaziju Varaždin. 

Učenica Y. A. (2. razred) iz Zagreba, na zahtjev roditelja, prešla je 11. 9. 2020. god. u 

Trgovačku školu Zagreb. 

Učenica A. O. (3. razred) iz Zagreba, na zahtjev roditelja, prešala je  17. 9. 2020. god. u Max-

Planck-Gymnasium u Nurtingenu, Njemačka. 

Učenica R. S. K. (3. razred) iz Sirije, na zahtjev roditelja, ispisana je 2. 10. 2020. god. radi 

odlaska u inozemstvo. 

Učenik H. K. (1. razred) iz Karlovca, na zahtjev roditelja, prešao je  8. 10. 2020. god. u 

Tehničku školu Karlovac. 

 

 

Na dan 23. prosinca 2020. 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 Muških Ženskih 

1.a 15 6 9 

2.a 24 5 19 

3.a 7 3 4 

4.a 15 10 5 

Sveukupno 61 24 37 

 

I. Učenički dom 

U muškom odjelu Doma u Lašćinskoj cesti 135 smješteno je 6 učenika i 4 studenta, a u 

ženskom odjelu u Borovju, I. Gardijske brigade Tigrovi 14,  smješteno je 9 učenica i 

jedna studentica u tri stana, jer je četvrti stan u procesu renoviranja. S roditeljima je 

potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama prilikom smještaja i prehrane 

učenika. Ukupan broj korisnika Učeničkog doma je 20. 

 

II. Stipendije učenika 

Školski odbor je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 5. listopada 2020. god./18. safera 

1442. h. g.,  donio odluku da ove školske godine 2020./2021. pravo na stipendiju u iznosu 
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od 200,00 kn mjesečno imaju svi učenici upisani u 1. razred naše škole koji su osmi 

razred završili kao odlični učenici, a stipendiju u iznosu od 300,00 kn mjesečno svi 

redoviti učenici 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 16 učenika. 

 

III. Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja 

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

1442. h. g. donio odluku da svi učenici (60) budu osigurani kod Grawe osiguranja, koje 

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. 

 

IV. Nastavnički kadar 

S obzirom da svake godine raspisujemo natječaj za određene predmete, i prethodne smo 

morali raspisati natječaj na stranicama HZZ-a i naše škole za sljedeća radna mjesta: 

nastavnika/-cu hrvatskog jezika, arapskoga jezika, bosanskoga jezika, kemije (zamjena), 

psihologije (zamjena) i fizike, stručnog suradnika (pedagoga) te voditelja/-cu 

računovodstva. Kao i svake godine, tako i prošle prioritet prilikom zapošljavanja imale su 

isključivo najkompetentnije osobe. 

 

V. Zaposlenici u školi 

Osim ravnatelja i 18 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. Slali smo zahtjev MZO-u, ali i dalje dobivamo negativan 

odgovor.  

 

VI.  Završetak prvog polugodišta školske 2020./2021. god. 

Prvo polugodište trajalo je od 7. rujna 2020. godine do 23. prosinca 2020. godine. Na dan 

sjednice Nastavničkog vijeće (23. prosinca 2020. god.), u školi je bilo upisanih 61 učenik, 

od toga 37 ( 61 %) učenica i 24 (41 %) učenika.  

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. 
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Zbog pandemije koronavirusa nije realizirano sve što je predviđeno Godišnjim planom i 

programom te kurikulumom naše škole za ovo razdoblje. 

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

 

Razred Izostanci Vladanje 

Opravdano Neopravdano Ukupno Uzorno Dobro Loše 

1. a 300 1 301 14 0 0 

2. a 970 5 975 24 0 0 

3. a 566 8 574 7 0 0 

4.a 668 10 678 15 0 0 

Sveukupno 2504 24 2528 60 0  0 

 

 

Ostale aktivnosti:  

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 primio direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske 

zajednice u Bosni i Hercegovini koji je došao u službeni posjet našoj školi (17. 

siječnja 2020.); 

- Ravnatelj je dao opsežan intervju za Islamske informativne novine Preporod iz 

Sarajeva o Školi (23. siječnja 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio svečanosti u povodu Dana škole Srpske pravoslavne opće 

gimnazije „Kantakuzina Katarina Branković“ u Zagrebu (27. siječnja 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio svečanosti u povodu Dana Škole OŠ Matija Gupca u Zagrebu 

u Hrvatskom narodnom kazalištu (29. siječnja 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio svečanosti u povodu 85. godišnjice IV. gimnazije u Zagrebu 

u Maloj dvorani Kongresne dvorane Vatroslava Lisinskoga (20. siječnja 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (26. siječnja 2020.); 

- Ravnatelj je predsjedavao 4 . sjednicom NV-a (3. ožujka 2010.); 

- Ravnatelj je nazočio sastanku u vezi izgradnje nove škole i učeničkog doma (14. 

ožujka 2020.); 
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- Ravnatelj je podnio izvješće o radu škole na Izvještajnoj skupštini institucija IZ u 

Hrvatskoj i predramazanskom skupu (19. travnja 2020.); 

- Ravnatelj je sudjelovao na virtualnom sastanku s ministricom znanosti i 

obrazovanja Blaženkom Divjak (23. travnja 2020.); 

- Ravnatelj je preko vjeroučitelja i imama poslao pismo svim odličnim i vrlo 

dobrim osmašima za upis u našu gimnaziju (8. svibnja 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom sastanku ravnatelja gimnazija i strukovnih škola s 

ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak (13. svibnja 2020.); 

- Ravnatelj je predsjedavao sjednici Razrednoga vijeća 4. razreda (28. svibnja 

2020.); 

- Ravnatelj je predsjedavao sjednicom NV-a (19. lipnja 2020.); 

- Ravnatelj se prigodno obratio maturantima 10. generacije na njihovoj promociji u 

Kongresnoj dvorani „h. Salim Šabić“ (20. lipnja 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio svečanosti Maturalni dan 2020. u Sarajevu, kojom je 

promovirana generacija maturanata i maturantica medresa i srednjoškolskih 

ustanova Islamske zajednice. (23. lipnja 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (29. lipnja 2020.); 

- Ravnatelj je u društvu muftije dr. Aziza ef. Hasanovića nazočio polaganju hifza 

učenika 4. razreda Dževata Zendelija u Sarajevu (22. kolovoza 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom sastanku s novim ministrom znanosti i 

obrazovanja Radovanom Fuchsom (25. kolovoza 2020.); 

- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a (26. kolovoza 2020.); 

- Ravnatelj je dao izjavu za emisiju Hrvatskoga radija Religijski forum o početku 

nove školske godine (10. rujna 2020.): 

- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a (25. rujna 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (5. listopada 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio sjednici Školskog odbora naše škole (12. studenoga 2020.); 

- Ravnatelj je primio predstavnike CARNET-a u prvi redovni posjet školi u okviru 

druge faze programa e-Škole (28. listopada 2020.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom međužupanijskom skupu za ravnatelje učeničkih 

domova na temu Upravljanje i rukovođenje učeničkih domova u kriznoj situaciji 

(25. studenoga 2020.); 

- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a (1. prosinca 2020.); 
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- Ravnatelj je nazočio virtualnom stručnom skupu ravnatelja gimnazija Grada 

Zagreba i Zagrebačke županije na temu Uloga ravnatelja u provođenju nastave na 

daljinu - model C (9. prosinca 2020.); 

- Ravnatelj je predsjedavao izvanrednoj virtualnoj sjednici NV-a (1. prosinca 

2020.); 

- Ravnatelj je nazočio virtualnom sastanku u vezi pripravništva pedagogice 

Viktorije Kopjar (15. prosinca 2020.); 

- Ravnatelj je predsjedavao virtualnoj sjednici NV-a na kraju 1. polugodišta (23. 

prosinca 2020.); 

                                                                                                                         

                                                                                                                         Ravnatelj:  

Mevludi ef. Arslani 

 


