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Opčine, 23.7.2021

OGGETTO/ZADEVA: ŠPORTNI PROJEKT »SKOKICA PREMAGA COVID« - navodila za vpis
STARŠEM UČENCEM OSNOVNIH ŠOL IN 1.R. NSŠ

Spoštovani,
V sodelovanju z ZSŠDI in zamejskimi športnimi društvi bomo v septembru organizirali brezplačen športni teden za učence
osnovnih šol in 1.razreda nižje srednje šole Večstopenjske šole Opčine in sicer v obdobju od 6.9.2021 do 10.9.2021 od
8.30 do 12.30 z vmesnim odmorom za malico, ki jo otroci prinesejo sami.
Glede na ministrsko finančno kritje, bo pobuda namenjena 90 učencem, ki bodo razdeljeni v 6 skupin po 15 otrok ( 2
skupini za 1.in 2.r. oš, 2 skupini za 3.in 4.r. oš, 2 skupini za 5.r. oš in 1 r. sr.š.).
Projekt se bo odvijal na 6 lokacijah in sicer v Bazovici (Zarja), na Padričah (Gaja), v Briščikih (Rouna), na Opčinah
(Pikelc), na Repentabru (Kras) in v Križu (Vesna) in sicer tako, da bo vsaka skupina preživela eno oz. dve jutri na vsakem
objektu in spoznala osnove različnih športnih panog, ki jih naša športna društva ponujajo. Pri temu bomo poskrbeli za
prevoz za tiste, ki bodo to potrebovali.
Dejavnosti so krite od dodatnega šolskega zavarovanja, udeleženci pa morajo imeti veljavno zdravniško potrdilo za športne
dejavnosti, ki niso tekmovalnega značaja (attività sportiva non agonistica).
Vpise sprejemamo do vključno 16.8.2021 z izpolnitivjo podpisanega priloženega obrazca preko šolske e-pošte
tsic818007@istruzione.it ali pa z dostavo le-tega v papirnati obliki v tajništvo vsak dan od 8.30 do 12.30.ure.
V primeru, da bi se prijavilo več kot 90 otrok, bomo pri sestavi lestvice upoštevali sledeče kriterije, ki so jih odobrili zborni
organi:

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA
con lingua d’insegnamento slovena

VEČSTOPENJSKA ŠOLA OPČINE
s slovenskim učnim jezikom
www.vsopcine.it
P.le MonteRe/Nanoški trg, 2 – 34151 Opicina/Opčine - TS
Tel. 040211119 – Fax 0402155245
e-mail tsic818007@istruzione.it - tsic818007@pec.istruzione.it

1. Učenci s posebnimi potrebami;
2. Učenci, ki niso športno aktivni;
3. Učenci z obema zaposlenimima staršema;
4. Učenci s šibkim družinskim ozadjem.
5. Ekonomsko stanje ISEE.
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