
 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM · NABREŽINA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D’INSEGNAMENTO SLOVENA · AURISINA 

Nabrežina Kamnolomi · Aurisina Cave, 85 (TS)   

Tel. 040200136 · FAX 0402025252 · C.F. 90135590322 

E-MAIL tsic819003@istruzione.it · PEC tsic819003@pec.istruzione.it  
 

 

 

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2022-23 

12. SEPTEMBRA 2022  

Ob skorajšnjem začetku novega šolskega leta prav lepo pozdravljam ter izrekam prisrčno 

dobrodošlico vsem učencem, ki prvič sedajo ali se ponovno vračajo v šolske klopi ter 

njihovim staršem. 

V nadaljevanju vas že pred začetkom pouka želimo seznaniti z nekaterimi osnovnimi 

informacijami. 

 

VRTCI 

NABREŽINA, DEVIN, MAVHINJE, GABROVEC 

PRVI DAN V VRTCU 12. SEPTEMBRA 2022: Od 7.45 do 9.00 prihod sredinčkov in 

veličkov ter sprejem novovpisanih malčkov v spremstvu staršev. Zaključek dejavnosti ob 

12.00, brez kosila. 

OD 13. DO 16. SEPTEMBRA: Didaktične dejavnosti potekajo do 13.30 vključno s kosilom. 

OD 19. SEPTEMBRA: V vrtcu steče reden urnik vključno s kosilom in popoldanskimi 

dejavnostmi:  

▪ v vrtcu v Nabrežini od 7.30 do 15.45 

▪ v vrtcu v Mavhinjah od 7.45 do 16.00 

▪ v vrtcu v Devinu od 7.45 do 16.00 

▪ v vrtcu v Gabrovcu: 7.30 – 15.30  

NOVOVPISANI MALČKI - Od prvega dne dalje poteka vključevanje malčkov postopoma in 

v skladu z urnikom, za katerega se starši domenijo z učiteljicami. 

POTREBŠČINE: Starši so naprošeni, da počakajo na navodila učiteljic. 

 

OSNOVNE ŠOLE 

»VIRGIL ŠČEK« – NABREŽINA 

»JOSIP JURČIČ« – DEVIN 
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»STANISLAV GRUDEN« – ŠEMPOLAJ 

»1. MAJ 1945« – ZGONIK 

Prvi teden pouka, od 12. do 16. septembra 2022 se izvaja izključno dopoldanski urnik 

(brez kosila) od 8.00 do 13.00. 

Od 19. septembra dalje steče reden urnik vključno s popoldanskimi dejavnostmi in 

kosilom: 

▪ OŠ 1. maj 1945, Zgonik: 7.55 – 15.55 

▪ OŠ Gruden, Šempolaj: 7.50 – 15.50 

▪ OŠ Šček, Nabrežina: 7.50 – 13.30, ob torkih do 15.30 (obvezen podaljšek), 

ostale popoldneve se izvajajo izbirni popoldanski podaljški v sodelovanju z 

Združenjem staršev. 

▪ OŠ Jurčič, Devin: 8.00 – 13.00, ob torkih obvezen podaljšek do 15.30, ob 

ponedeljkih in sredah izbirna podaljška do 15.30 (izvaja šola), ostala popoldneva 

se izvajajo izbirni popoldanski podaljški v organizaciji Združenja staršev. 

Skladno s kritjem kadrovskih potreb bo zgoraj navedeni prehod na redno delovanje šolskih 

storitev (19. septembra) dokončno potrjen na začetku šolskega leta. 

Prvi dan pouka: Ob 8.00 se učenci zberejo pred šolo, od koder bodo v spremstvu 

učiteljev odšli v učilnice.  

Prvi šolski dan naj imajo učenci s seboj peresnico in beležko ali zvežček ter malico. 

 

PRVOSTOPENJSKA SREDNJA ŠOLA IGA GRUDNA 

Od 12. do 16. septembra 2022: začetek didaktičnih dejavnosti z izključno dopoldanskim 

urnikom, ki bo sporočen naknadno. 

Od 19. septembra dalje se prehod na redno delovanje s polnim urnikom, od 7.45 do 14.12, 

izvede postopoma skladno s kritjem kadrovskih potreb. 

Vse informacije v zvezi z urnikom bodo dostopne preko šolskega spletnega dnevnika. 

Prvi dan pouka: Ob 7.45 se učenci zberejo na šolskem dvorišču, od koder bodo v 

spremstvu profesorjev odšli v učilnice.  

Prvi šolski dan naj imajo s seboj peresnico in beležko ali zvežček ter malico. 

 

Šolski koledar 

Začetek pouka 12. septembra 2022 

Pouka prosti dnevi: 

▪ 31. oktobra, 1. novembra 

▪ 8. decembra  



▪ Božične počitnice: od 24. decembra 2022 do 7. januarja 2023  

▪ 20., 21., 22. februarja 

▪ Velikonočne počitnice: od 6. do 11. aprila (vključno) 

▪ 24., 25. aprila 

▪ 2. junija 

Zaključek pouka: za osnovne in srednjo šolo 10. junija, za vrtce 30. junija. 

 

Šolske potrebščine (osnovna in srednja šola) 

Učitelji bodo posredovali učencem oz. staršem seznam šolskih potrebščin, prosimo torej, 

da pred nakupom le-teh, počakate na njihova navodila. 

Šolski dnevnik prejmejo učenci brezplačno na šoli po začetku šolskega leta. 

Osnovnošolci prejmejo brezplačno na šoli tudi vse šolske učbenike,  

Za srednjo šolo se učbeniki, ki v seznamu niso označeni z zvezdico, nabavijo samostojno, 

ostale pa prejmejo učenci na šoli po začetku šolskega leta. 

 

Nabrežina, 23. 8. 2022 

 

Ravnateljica 
Carolina Visentin 

Lastnoročni podpis nadomešča navedeno ime podpisnika 
v skladu z 2. odst. 3. čl. Zakonodajnega odloka št. 39/1993 

 
 

 


