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Draga bodoča dijakinja/dragi bodoči dijak, spoštovani starši! 

 

 

Dopis, ki je pred vami, je namenjen bodočim dijakom in bodočim dijakinjam Škofijske klasične 

gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter njihovim staršem. Veseli nas, da ste se odločili postati 

dijak oz. dijakinja Škofijske klasične gimnazije. V skladu s sklepom MIZŠ vas obveščamo, da vpis na 

Škofijsko klasično gimnazijo v šolskem letu 2022/23 ne bo omejen, kar pomeni, da bomo sprejeli 

vse kandidate, ki ste se k nam prijavili do 25. 4. 2022, ko se je zaključil rok za prenos prijave.  

 

V nadaljevanju vam pošiljamo nekaj pomembnih informacij o vpisu in vas prosimo, da jih natančno 

preberete in sledite navodilom, zato da bo vpis potekal čim bolj tekoče in brez težav.  

 

 

VNOS OSEBNIH PODATKOV – DO PONEDELJKA, 31. 5. 2022, do 12. ure:  

Na naslednji povezavi https://1ka.arnes.si/a/4eb119c2 se nahaja vprašalnik, za katerega vas prosimo, 

da ga OBVEZNO izpolnite do PONEDELJKA, 30. 5. 2022, do 12. ure. Podatke potrebujemo za 

učinkovito in pravočasno organizacijo našega dela in oblikovanje oddelkov. Izpolnjevanje vprašalnika 

vam bo vzelo približno 15-20 minut, zato prosimo, da ga izpolnjujete, ko boste imeli dovolj časa.  

 

 

POSTOPEK VPISA IN ROKI: 

Vpis na Škofijsko klasično gimnazijo in v Jegličev dijaški dom bo potekal v PETEK, 17. 6. 2022, po 

naslednjem časovnem razporedu: 

 

 Učenci, ki se vpisujejo samo 

na ŠKG: 

  Učenci, ki se vpisujejo hkrati 

na ŠKG in v JDD: 

Ura Učenci, katerih priimek se 

začne na črke: 

 Ura Učenci, katerih priimek se 

začne na črke: 

8.00 A – Č  8.00 B – C  

8.30 D – F  8.30 E – G  

9.00 G – J   9.00 H – Jes  

9.30 K  9.30 Jez – K  

10.00 L – Med  10.00 L – Mak  

10.30 Mer – Pan  10.30 Mar – N  

11.-11.30 ODMOR (vpisa ni)  11.-11.30 ODMOR (vpisa ni) 

11.30 Pen – Rem   11.30 P – Sto  

12.00 Ren – Str  12.00 Str – Z  

12.30 Suš – Vis     

13.00 Vrb - Ž    

Zaradi bolj tekočega in nemotenega postopka vpisa vas vljudno prosimo, da dane termine dosledno 

upoštevate. V izjemnih primerih se lahko dogovorite za drug termin: 

https://1ka.arnes.si/a/4eb119c2
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• samo za gimnazijo: z go. Majo Turšič; tel.: 01 58 22 210, e-pošta: svetovalna.skg@stanislav.si;  

• za gimnazijo in dijaški dom: s svetovalno delavko go. Špelo Pucelj, e-pošta: 

svetovalna.jdd@stanislav.si, ali tajnico go. Zalko Pintar - telefon:  01 58 22 258, e-pošta: 

zalka.pintar@stanislav.si.  

 

K vpisu na gimnazijo s seboj prinesete:  

 

1. Svojo fotografijo za dokumente velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki naj bo na hrbtni strani čitljivo 

podpisana s tiskanimi črkami (fotografija je potrebna za izdelavo dijaške izkaznice, zato mora biti 

izdelana v skladu s standardi za uradne dokumente). 

2. Originalni izvod in fotokopijo spričevala 9. razreda.   

3. Izpolnjeno mapo Moja pot – osnovna šola; njeno vsebino boste našli na spletnih straneh 

gimnazije: https://www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija/vpis/o-vpisu/ (podnaslov 

Gradiva za vpis). Ustrezno verzijo za osnovno šolo (za fante oz. dekleta) shranite, natisnite in 

izpolnite. Mapa bo služila našemu medsebojnemu spoznavanju ob vpisu. 

 

Za vpis v Jegličev dijaški dom potrebujete še: 

 

1. Še eno dodatno fotografijo za dokumente velikosti 3,5 x 4,5 cm, na hrbtni strani naj bo z 

velikimi tiskanimi črkami podpisana; 

2. Ipolnjen obrazec o subvencioniranem bivanju v domu prinesejo dijaki, ki imajo sestro ali brata 

s statusom vpisanega dijaka in je nastanjen v kateremkoli dijaškem domu v Sloveniji (obrazec 

Vloga za subvencijo VUŠ-MŠŠ-2/18). Obrazec lahko natisnete s spletne strani Jegličevega 

dijaškega doma ali MIZŠ.  

3. Ročno napisan kratek spis o sebi (vsebina: kratek življenjepis, dosedanja udejstvovanja, tvoje 

videnje in  pričakovanja glede življenja in dela v domu). Dolžina: ena do dve strani.   

 

K vpisu bodočega dijaka oz. dijakinje ste vabljeni tudi starši, obvezna pa je prisotnost tistega 

starša, ki bo podpisnik pogodbe za izvedbo razširjenega programa, saj boste na vpisu dobili v 

podpis omenjeno pogodbo in vse ostale obrazce, ki so potrebni za vpis (obrazci bodo že vnaprej 

izpolnjeni z vašimi podatki, ki nam jih boste zaupali v zgornjem vprašalniku).  

Na pogovoru boste podpisali tudi izjavo o sprejemanju programa šole, krščanske usmeritve in pravil 

šolskega reda, zato si preberite Hišna pravila in Pravilnik o šolskem redu na spletnih straneh 

gimnazije: https://www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija/za-dijake/ostalo/. Med drugim je 

pogovor namenjen medsebojnemu spoznavanju, čas pa bo tudi za vaša vprašanja. 

 

V dijaškem domu boste podpisali pogodbo o nastanitvi ter izjavo o strinjanju z vzgojno usmeritvijo 

dijaškega doma, zato želimo, da si pred vpisom v dijaški dom preberete Pravilnik o bivanju v 

Jegličevem dijaškem domu (na strani: https://www.stanislav.si/jeglicev-dijaski-dom/za-

dijake/pravilniki/) in publikacijo »Jegličev dijaški dom« (na strani: https://www.stanislav.si/jeglicev-

dijaski-dom/za-dijake/publikacije/). 

 

 

 

Poletni jezikovni teden angleškega jezika:  

mailto:svetovalna.skg@stanislav.si
mailto:svetovalna.jdd@stanislav.si
https://www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija/vpis/o-vpisu/
https://www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija/za-dijake/ostalo/
https://www.stanislav.si/jeglicev-dijaski-dom/za-dijake/pravilniki/
https://www.stanislav.si/jeglicev-dijaski-dom/za-dijake/pravilniki/
https://www.stanislav.si/jeglicev-dijaski-dom/za-dijake/publikacije/
https://www.stanislav.si/jeglicev-dijaski-dom/za-dijake/publikacije/
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Dovolite nam, da vas na koncu povabimo, da se udeležite poletnega jezikovnega tedna, ki ga že vrsto 

let organiziramo na naši gimnaziji in je namenjen tako osnovnošolcem kot srednješolcem. Še posebej 

ste povabljeni tisti, ki bi radi pred začetkom gimnazije svoje znanje angleščine utrdili ali izboljšali, 

hkrati pa bi radi okusili, kakšno je življenje v Zavodu sv. Stanislava oz. na gimnaziji in v dijaškem 

domu. Več o poletnem jezikovnem tednu, o terminih in plačilu si lahko preberete na spletni strani 

zavoda: https://www.stanislav.si/poletni-jezikovni-teden/. 

 

 

Vpis v glasbeno šolo v Zavodu sv. Stanislava: 

V kolikor ste se prijavili na sprejemni izpit za vpis v glasbeno šolo Zavoda sv. Stanislava in ste bili tudi 

sprejeti, boste imeli možnost, da se vpišete v glasbeno šolo v istem terminu kot na gimnazijo in v 

dijaški dom. Prosimo vas, da nas o tem, da se želite v glasbeno šolo vpisati istočasno kot na gimnazijo, 

obvestite na elektronski naslov glasbena.sola@stanislav.si.  

 

 

 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešen zaključek šolskega leta. 

 

 

 

Dopis pripravila: Maja Turšič, svetovalna delavka  

 

 

 

  Ravnatelj ŠKG: Simon Feštanj 

 

  Ravnatelj JDD: Rihard Režek 

https://www.stanislav.si/poletni-jezikovni-teden/
mailto:glasbena.sola@stanislav.si

