Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie ul. Pułaskiego 15
PROCEDURY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PODBUDOWA – ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej
na podstawie:
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ze zmianami
 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja
2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z
jednych typów szkół do innych
 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja
2017 roku w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych
Nauka trwa 5 lat
Nabór dokonany zostanie na podstawie egzaminu praktycznego w dniach
28 – 29 maja 2020r





z malarstwa
z rysunku
z kompozycji przestrzennej (rzeźba)
z egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi
dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawa programową
kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Składanie dokumentów w sekretariacie w terminie 15 kwietnia – 22 maja 2020r
Teczka z dokumentami powinna być opisana i zawierać następujące
dokumenty:








podanie (do pobrania na stronie www.plastyk.czest.pl) ze wskazaniem
specjalności/specjalizacji:
- formy rzeźbiarskie/ ceramika art,
- formy użytkowe – wzornictwo/ jubilerstwo ,
- techniki graficzne/ projektowanie graficzne,
- techniki graficzne /publikacje multimedialne,
- techniki malarskie/ mural
świadectwo ukończenia VII klasy szkoły podstawowej – kserokopia ( oryginał
do wglądu)
oceny śródroczne z VIII klasy szkoły podstawowej poświadczone pieczęcią
szkoły
2 zdjęcia,
kserokopia aktu urodzenia,
orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu: plastyk
w danej specjalizacji ( nauczanej w szkole j.w.)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w
danym zawodzie, wydanego przez lekarza specjalistę jest konieczne, żeby przystąpić do
egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni

artystycznej (malarskiej – farby, rozpuszczalniki, kwasy; ceramicznej – kurz, pył,
tlenki metali; jubilerskiej – tlenki metali, kwasy, praca z palnikiem gazowym;
graficznej –tlenki metali, farby drukarskie, praca przed monitorem) nie działa na
kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy.
Ogłoszenie wyników egzaminu praktycznego w dniu 5.VI 2020
Lista przyjętych do kl. I LSP zostanie ogłoszona 29 czerwca 2020 o godz.
12.00 po wcześniejszym dostarczeniu nw. dokumentów:
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wymagane będą na
świadectwie oceny wyższe niż dopuszczające oraz ocena z zachowania
wyższa niż nieodpowiednia)
 oryginału zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 karty zdrowia
Ostateczny podział na grupy wg specjalizacji nastąpi na podstawie:


 wyboru ucznia
 decyzji dyrektora szkoły (zgodnie z wnioskami poegzaminacyjnymi
komisji rekrutacyjnej i ilością miejsc na danym kierunku)
Dodatkowych informacji udziela sekretariat:
34 324-12-28,  34 324-12-06; wew.12

Procedury rekrutacji wchodzą w życie po uchwaleniu przez radę pedagogiczną regulaminu
rekrutacji z dniem 10 września 2018 r.

