Zakaj na
Škofijsko klasično
gimnazijo?

V čem se ŠKG
razlikuje od
drugih šol?

Škofijsko klasično gimnazijo
(ŠKG), ki je enota Zavoda
sv. Stanislava v Šentvidu v
Ljubljani, obiskuje okoli 650
dijakinj in dijakov.

Osnovnošolci se za vpis na ŠKG odločajo zaradi:
# dobrih odnosov, tako znotraj razredne in šolske skupnosti kot tudi med dijaki in profesorji;
# visokega nivoja znanja, ki omogoča dober
rezultat na maturi in možnost katerega koli
študija;
# izjemno bogate ponudbe dodatnih dejavnosti.

Približno tretjina dijakov, ki
prihajajo iz vse Slovenije,
med tednom biva v Jegličevem dijaškem domu, ki deluje v isti stavbi kot gimnazija,
zato se dijaki k pouku lahko
odpravijo kar v copatih.

Poleg gimnazije in dijaškega doma so v Zavodu sv.
Stanislava tudi glasbena
šola, vrtec, osnovna šola in
študentski dom.

#slovenščina #matematika #vera in kultura #šport #biologija
#kemija #fizika #geografija #zgodovina #angleščina #drugi
tuji jezik (nemščina, francoščina, španščina ali ruščina; pouk
v manjših skupinah) #latinščina s klasično kulturo #(stara
grščina) #umetnost (glasba, zgodovina) #informatika
#psihologija #filozofija

#projektna naloga v 2. in 3. letniku #mednarodni projekti in izmenjave #učenje učenja #socialni praktikum
#državljanska kultura #postavljanje razrednih jaslic #razredni pevski festival #medrazredni športni turnirji #dramski
festival #zelo pestra ponudba interesnih dejavnosti #krožki (astronomski, kemijsko-eksperimentalni, geografski,
debatni … krožek, programiranje, robotika, grafično oblikovanje, tečaji in konverzacija tujih jezikov, Mladi in denar,
Mladi in EU …) #priprave na tekmovanja iz znanja #5 pevskih zborov #druge umetniške dejavnosti (likovne, literarne,
dramske) #športne dejavnosti (od ekipnih športov do plezanja)

Dijaki svoje znanje z največjim veseljem preizkušajo in dopolnjujejo na EKSKURZIJAH, na katere se v vsakem letniku
poda celoten razred, in IZMENJAVAH, katerih ponudba je
zelo pestra in sega vse od Ormoža do Tokia.
Posebej težko dijaki pričakujejo celotedensko ekskurzijo v
tretjem letniku, ko se odpravijo v različne dele Evrope glede
na tuji jezik, ki se ga učijo, poleg krajših ekskurzij po Sloveniji
pa skupaj obiščejo tudi Trst, Oglej in Gradež v prvem letniku,
Dunaj v drugem ter Assisi in Rim v četrtem.

# del predmetnika je predmet vera in
kultura, ki dijakom pomaga spoznavati vero in njen vpliv na različna
življenjska področja (krščanstvo in
druga svetovna verstva, vprašanja
osebnostnega razvoja, medosebnih
odnosov, družbene odgovornosti in
etike)
# pouk se začne in konča s kratko
duhovno mislijo
# vsak razred se enkrat letno odpravi
na duhovno obnovo
# bogata ponudba duhovnih dejavnosti

# pouk klasičnih jezikov
(latinščine in po želji tudi
stare grščine) ter spoznavanje antične civilizacije
# klasična vzgoja –
vsestranski razvoj osebnosti
# antični dnevi, retorika

Pogosti vprašanji:
Ali moraš biti za vpis na ŠKG veren ali krščen?

Ali je treba za šolanje na ŠKG plačevati šolnino?

Ne, to ni pogoj za vpis, pomembno pa je, da poleg programa, šolskega reda in drugih pravil gimnazije sprejemaš tudi njeno krščansko usmeritev.

Dijaki oz. starši plačujejo mesečni prispevek za izvajanje
dejavnosti razširjenega programa, ki je namenjen vsem
dijakom. Na šoli deluje tudi Sklad za pomoč družinam, zato
nihče ne ostane pred vrati zaradi finančnih razlogov.

Posebno pozornost na Škofijski klasični gimnaziji posvečamo
in

.

# vsakoletne dejavnosti za
gradnjo in krepitev razredne skupnosti: duhovne
obnove, ekskurzije, razredni projekti (jaslice, pevski
in dramski festival, športni
turnirji …)

# številne priložnosti za
druženje z vsemi dijaki:
pevski zbori in druge interesne dejavnosti, športni
dnevi, izmenjave, projekti,
dogodki v organizaciji
dijaške skupnosti …

V razredu se dobro razumemo. Številni projekti in medrazredna tekmovanja nas pogosto dodatno spodbudijo, da stopimo skupaj in nekaj
ustvarimo kot razred. Poleg tega nam duhovne obnove, ekskurzije in
številne obšolske dejavnosti predstavljajo priložnosti, da se še dodatno družimo in razvijamo svoje odnose.
Teja, dijakinja 4. letnika
Vera in kultura ni samo pouk o verstvih, temveč tudi pogovor in razmislek o osebnem razvoju, ki je prijeten odmor ob nemirih šole. Latinščina je breme, ki te nauči pravega učenja, z osnovami pa si lahko
pomagaš tudi pri ostalih jezikih. Drugi tuji jezik je samo še nadgradnja
vsega jezikoslovnega znanja, ki ga pridobimo v šoli. Vrhunec šolanja
so seveda ekskurzije, ki so strokovno pripravljene, ampak najbolj pomembno je, da se razred še bolj poveže in skupaj zabava!
Štefan, dijak 3. letnika
Za interesne dejavnosti je na Škofijski dobro poskrbljeno. Za glasbenike je tukaj raj na zemlji, saj se lahko udejstvujemo v zborih in orkestrih
ter z njimi potujemo in nastopamo povsod po svetu. Seveda pa ne gre
pozabiti niti na športne aktivnosti, kjer lahko športniki pokažemo svoje veščine na medšolskih pa tudi medrazrednih tekmovanjih. Skratka,
uživancija.
Janez, dijak 4. letnika

Zavod sv. Stanislava
Škofijska klasična gimnazija
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid
www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija
skg@stanislav.si
(01) 582 22 45
Skofijska

Kombinacija gimnazije in dijaškega doma je res odlična, saj omogoča
nadaljnje druženje in globlje odnose tudi v popoldanskih urah. Dodaten plus je tudi učna pomoč, ki smo jo dijaki vedno pripravljeni dajati
in tudi prejemati.
Barbara, dijakinja 2. letnika
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Kolofon
Izdal in založil: Zavod sv. Stanislava
Odgovarja: mag. Anton Česen
Zasnova: Mateja Gomboc, Peter Prašnikar, Marko Weilguny
Zbrala in uredila: Irena Jamnik, Benjamin Poljanc, 4. d
Lektorirala: Jerneja Potočnik
Napisi in risba: Anja Tršek, 4. b
Oblikoval: Marko Grimani
Fotografije: arhiv gimnazije in zavoda
februar 2019
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Čas šolanja je bil večinoma izredno prijeten in navdihujoč, ni pa vedno
vse z rožicami postlano (ampak to tako ali tako ni smisel izobraževanja). Pomembno je, kar ostane, in po štirih letih na Škofijski so mi
ostala tesna prijateljstva, široka razgledanost in pa kakovostno znanje.
Škofijska me je opremila z odlično podlago za nadaljnji študij in bila
zame odskočna deska, ki mi je omogočila, da sem lahko zares poletel.
Matevž, alumen 19. generacije ŠKG
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