Prvič smo izvedli dvodnevne tabore za 1. in 2. razred na centralni
šoli in na PŠ Breginj in PŠ Drežnica.

Praznovali smo pomemben jubilej, 40-letnico šole.

Nova spletna predstavitev šole nas je postavila v svet
medmrežja. Učenci, starši, zaposleni in vsi ostali so bili tako bolje
in hitreje informirani z obvestili in novicami o dogajanju na šoli.

Kmalu po preselitvi vrtca smo se prilagodili tudi energetski
sanaciji telovadnice in šole.

1. julija 2013 je bil porušen stari vrtec. Priprave na preselitev so se
začele že v začetku šolskega leta 2012/13 in od vseh zahtevale
obilo prilagodljivosti. Vrtec in šola sta šolsko leto preživela v
skupnih prostorih. Bilo je težko, a hkrati smo spoznali, da je s
strpnostjo in prilagodljivostjo možno ustvariti dobre bivanjske
razmere med starostno različnimi generacijami.

Izpeljali smo nacionalni/mednarodni projekt Meja. Posvetili smo
ga 300-letnici Tolminskega punta.

2013

Sodelovali smo v projektu Comenius 1 s partnerskimi šolami iz
Nimisa, Tarcenta iz Italije in Villacha iz Avstrije na temo vode.

V okviru novinarskega krožka smo izdali dve številki šolskega
časopisa »Slavčkov odmev« in prejeli priznanje revije Otrok in
družina za najboljši šolski časopis v kategoriji »Naj začetki«.

Šolski mladinski pevski zbor je odšel na izmenjavo v Katalonijo.

Gostili smo mednarodno udeležbo Unesco srečanja.

Prejeli smo občinsko priznanje ob 20-letnici delovanja otroškega
pevskega zbora.

Uvedli smo elektronski dnevnik pouka in s tem naredili nov
korak brezpapirnemu dokumentiranju.

Na povabilo Fundacije Poti Miru smo se udeležili mednarodne
prireditve "Stoletnica prve svetovne vojne Kolovrat−Solarje" v
sodelovanju z Italijani in Avstrijci.

Aktivno smo začeli sodelovati v eTwinning projektih.

Potekali so trije vzporedni projekti s poudarkom na ekologiji:
zelena šola, eko bralna značka in eko krožek.

Priključili smo se republiškemu projektu Zavoda za šolstvo
Bralna pismenost in ga v naslednjih letih nadaljevali sami, kar je
pripomoglo k boljšim rezultatom na področju bralne kulture,
znanja in tudi k boljšim rezultatom NPZ.

Tjaž Volarič se je s svojimi številnimi zlatimi priznanji na
tekmovanjih iz znanja zapisal na posebno mesto v šolski kroniki.

Uspešno smo izpeljali projekt ob 100-letnici prve svetovne vojne
Pot k miru.

Tradicionalno prireditev, na kateri so poudarjeni najboljši
dosežki učencev in mentorjev, smo po verzu iz druge pesniške
zbirke učenke Mete Stergar poimenovali Nekatere barve so
spredaj.

Nadaljevala se je prenova šolskih prostorov in opremljanje
učilnic z novim pohištvom in IK tehnologijo.

2015

Obiskala nas je ustanoviteljica indijske šole v Puškarju.

Ob 20. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah smo na šoli
pripravili različne dejavnosti, s katerimi smo obeležili jubilej.

Učenci so pripravili program za snemanje oddaje Šport špas na
nacionalni televiziji.

2010

PŠ Breginj in kuharska skupina Soški kuharji sto ob občinskem
prazniku prejeli denarno nagrado Občine Kobarid.

Skupaj z osnovnima šolama iz Kanala in Podbrda ter tolminsko
gimnazijo smo se vključili v projekt Dvig socialnega in kulturnega
kapitala.

Naša šola je prejela dva laskava naziva Kulturna šola leta in
Simbioza šola, ki odsevata naše uspešno delovanje na širšem
kulturnem in medgeneracijskem področju.

2014

Začeli smo sodelovati z indijsko šolo iz Puškarja.

Po nekajletnem premoru smo se ponovno vključili v projekt
Turizmu pomaga lastna glava in v prihodnjih letih prejeli več
zlatih priznanj.

Prvič smo sodelovali v projektu Rastem s knjigo.

Učenka Meta Stergar je pod našim mentorstvom izdala svojo
prvo pesniško zbirko.

Prvič je bilo na šoli izvedeno tekmovanje iz slovenščine za
Cankarjevo priznanje na razredni stopnji od 2. do 5. razreda.

Dokončani so bili mozaiki po šolskih stopniščih.

Prvič v tem šolskem letu učenci niso imeli določenega splošnega
učnega uspeha, ampak samo zaključene ocene po posameznih
predmetih.

Osemletno osnovnošolsko izobraževanje se je izteklo v šolskem
letu 2007/08, od šolskega leta 2008/2009 osnovnošolsko
izobraževanje poteka po programu devetletne osnovne šole.

17. septembra 2008 je v geometričnem središču Slovenije naša
šola prejela zlato priznanje, kopijo situle in zastavo kulturne šole
leta 2008.

2009

2008

V sklopu dviga kulture prehranjevanja smo začeli s celovito
prenovo jedilnice in kuhinje.

Letni projekt šole je raziskoval temo prometa.

Na šoli smo obeležili 110. obletnico smrti Simona Gregorčiča.

Na državnem natečaju za najboljše šolsko glasilo je tematska
izdaja Slavčkovega odmeva Pot k miru prejela prestižno nagrado
za najboljše raziskovalno šolsko glasilo, posvečeno zgodovinski
temi.

2016

Na PŠ Smast je bila slavnostna otvoritev sončne elektrarne.
Celotno naložbo je podarilo podjetje Drogerie Markt kot
najuspešnejši šoli za največ prehojenih korakov v projektu
Energija je v naših rokah. Postavljenih je 32 sončnih celic, moč
elektrarne je 7,2 kW.
Sodelovali smo na 1. slikarskem ex-temporu »Kobarid v barvah
mladih slikarjev«.
Vključili smo se v nacionalni projekt EU, poimenovan Shema
šolskega sadja in zelenjave. Namen tega projekta je spodbujanje
zdravega prehranjevanja pri mladih.

2011

Z dvoletnim šolskim projektom smo pričeli s pripravami na
obeležitev 50-letnice šole.

Prejeli smo občinsko priznanje ob 10-letnici delovanja šolske
Gledališke skupine Slavček.

Prvič v zgodovini šole imamo državno prvakinjo iz biologije,
učenko Mijo Skočir.

Vključili smo se v petletni ESS projekt, kjer bomo sistematično
razvijali naravoslovno pismenost in iskali aktivne oblike
vključevanja sodobne tehnologije v izobraževalni proces ter tako
spodbujali kritično razmišljanje učencev.

Nabava novega kombija je zagotovila varnost in možnost lastnih
prevozov tudi v prihodnosti.

Prenova knjižnice je omogočila učencem izboljšanje uporabniške
izkušnje, hkrati pa s povečanjem šolske galerije utrdila status
knjižnice kot srca kulture na šoli.

2017
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Za boljšo in hitrejšo pretočnost informacij med strokovnimi
delavci šole smo oblikovali šolsko spletno zbornico.

Vključili smo se v triletni projekt Šole za ravnatelje pod naslovom
Usposabljanje za samoevalvacijo. Cilj projekta je bil boljše
delovanje zavoda v skladu s skupno vizijo in načrtovanje
izboljšav.

Urejati smo začeli otroško igrišče za podaljšano bivanje in 1.
razred.

Uredili smo prostore zbornice in delovnega prostora na balkonu
ob zbornici.

Marca 2012 je mesto ravnateljice prevzela Melita Jakelj.

2012

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

