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Podružnična šola Korte

Podružnična šola Korte ni več tako majhna kot je
bila, saj se je letos povečala za dve učilnici. Kljub
temu pa ima še vedno poseben utrip, drugačen od
velikih šol.

200. OBLETNICA

V tem šolskem letu imamo 4 oddelke. Celotno šolo
tako obiskuje 55 učencev.

SLOVENSKE LJUDSKE

Vsak učitelj pusti delček sebe v razredu in vsak

ŠOLE NA OBMOČJU
SLOVENSKE ISTRE

s svojimi veščinami in talenti obogati šolski
vsakdan. Poleg šolskih predmetov, imajo učenci
možnost učenja joge, šivanja, vrtnarjenja, petja,
igranja, plesa, razvijanja ljubezni do pohodništva,
domačega narečja in še mnogo drugega, kar jih
socialno in kulturno bogati.
V šoli je zaposlenih 8 učiteljic, kuharica,
pomočnica kuharice in čistilka. Tedensko nas
obiskujejo tudi knjižničarka, športna in specialna
pedagoginja, socialni pedagog ter oba hišnika.
Naša šola živi in diha s krajem. Ob številnih
priložnostih z učenci sodelujemo na prireditvah v
kraju. Povezujemo se z društvi in organiziramo
skupne aktivnosti.
Ob šoli deluje tudi vrtec, ki ga obiskuje približno
50 otrok.
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KRATKA ZGODOVINA OB 200
LETNICI SLOVENSKE LJUDSKE
ŠOLE NA OBMOČJU SLOVENSKE
ISTRE
Z dekretom je bila 16. 10. 1819 uradno ustanovljena
kortežanska državna ljudska šola. Prvi je na šoli
poučeval Marco Dudine, nato pa Matteo Gianola in
sicer v ilirščini in v italijanščini. Pouk je potekal v
stavbi Bratovščine sv. Antona.
V letih 1839 – 1858 je poučeval Jože Pavšič in sicer
v slovenščini, kot je takrat velevala zakonodaja.
Anton Valentin je v službi nastopil leta 1858. Takrat
so v šolo hodili le dečki.
Leta 1871 je prevzel mesto učitelja France Ravnik,
ki se je za poučevanje izredno zavzel. Učencem je
kupoval potrebščine tudi sam.
Ferdinand Breitschopf – prvi laični učitelj, ki
poučuje od leta 1884 do 1892 je spodbudil gradnjo
nove šole.
Leta 1892 za učitelja postavijo Frana Orla, ki

italijanski jezik obvezen jezik za vse osnovne šole.
Zaradi nerazumevanja jezika, pride do velikega
osipa učencev.
Župnik Karel Esih organizira otroke, mladino in
starejše v cerkvena društva, kjer se trudijo
ohranjati slovenski jezik.
Po razpadu Italije, leta 1943, v Kortah poučujejo
nevtralni učitelji. Učiteljica Mira Kleva zbere
otroke in ima pouk v naravi.
V septembru 1945 pride učiteljica Elka Kemperle, ki
zbere 9 učencev in jih pripravi na sprejem v nižjo

Danica Kranjc začneta pouk s 162 učenci.
Štirirazredna šola v šolskem letu 1951/52 preraste
v osemletno šolo.
Leta 1955 se višja stopnja preseli v Izolo. V Kortah
tako ostane pet razredov.
Šola v šolskem letu 1963/1964 izgubi samostojnost
in postane podružnica OŠ Vojke Šmuc Izola.

Montažna šola 1976

Število učencev upada in v šolskem letu 1999/2000
uvedejo

kombiniran

pouk.

Istočasno

prične

devetletni program osnovne šole.
V šolskem letu 2012/13 pouk prvič poteka v trojni

pridruži Marija Komac, s katero se naslednje leto

kombinaciji.

poroči. Učitelj Fran Orel z deželnimi prispevki in
prostovoljnim delom domačinov zgradi novo šolsko

V šolskem letu 2018/2019 število učencev naraste

stavbo.

na 55 in zaradi prostorske stiske pričnejo z gradnjo
novih učilnic. Oktobra 2019 šola pod vodstvom Maje

V letih 1906 do 1914 število učencev naraste s 93 na

Vargazon postane bogatejša za dve novi učilnici.

214, zato se je pojavila potreba po tretjem učitelju.

obdobje potujčevanja. S prihodom fašizma postane

poteka do leta 1990.

14. 10. 1945 prvi redni učiteljici Marija Cucek in

šola tudi dvorazrednica. Pri poučevanju se mu

italijanske vojske. To je najbolj temačno obdobje,

Čedljah. Prične se celodnevna osnovna šola, ki

gimnazijo.

postane prvi poklicni učitelj. V tem času postane

Šolsko leto 1918/1919 se prične s prihodom

Slika pred staro šolo iz leta 1959

Leta 1976 se pouk preseli v montažno stavbo v

Stara šola Korte
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