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Škedenjska osnovna šola se nahaja v tržaškem predmestju. Po ve?letnem delovanju v za?asnih prostorih
italijanske Ve?stopenjske šole Italo Svevo, so se z letošnjim šolskim letom dokon?no preselili v
obnovljeni sedež v Škedenj na Razglediš?u De Santi, 1. Poleg osnovne šole I.Grbec-M. G. Stepan?i?, sta
tu nameš?ena tudi otroška vrtca iz Škednja ter Jakoba Ukmarja.

V šolskem letu 2007/08 sta se združili osnovni šoli Ivan Grbec in Marica Gregori? Stepan?i?, ki je
zaradi podtaknjenega požara. od leta 2001 delovala v šolskem poslopju v Ul. Donadoni.

Med šolskim letom šola organizira šolske izlete v Slovenijo in Šolo v naravi v CŠOD ter priredi razli?ne
te?aje in delavnice. Sodelujejo na Dnevih evropske kulturne dediš?ine ter na priložnostnih šolskih in
izvenšolskih prireditvah. Pri raznih pobudah in prireditvah sodeluje z otroškim vrtcem.
Šola redno sodeluje s krajevnim društvom SKD Ivan Grbec in domom Jakoba Ukmarja.
Na šoli je aktivno Združenje staršev.

Ob vselitvi v prenovljene šolske prostore je nastala tudi pesem:

NAŠA

ŠOLA

Naša šola v Škednju stoji,
mogo?no ob cerkvi sredi vasi,
otroško veselje jo zjutraj budi,
prijateljtsvo naše nas skupaj drži.

V šolo prav radi hodimo vsi,
z igrivim veseljem nam dolg?as zbeži,
z u?enjem do znanja potujemo mi,
pot do u?enosti lažja se zdi.

Kot velika smo družina,
smeha polna je bližina,
z roko v roki do srca
in na nebu mavrica.

Naša šola v Škednju stoji,
mogo?no ob cerkvi sredi vasi,

,

otroško veselje jo zjutraj budi,
prijateljtsvo naše nas skupaj drži.

Umetnost, šport, pa znanost in petje,
darilo za vse je to doživetje,
za vse naše sanje je vredno živet,
naj poln ljubezni še lepši bo svet.

Kot velika smo družina,
smeha polna je bližina,
z roko v roki do srca,
in na nebu mavrica.
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