Regulamin rekrutacji uczniów do pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych
im. J. Malczewskiego w Częstochowie
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.

§1
O przyjęcie do klasy pierwszej pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych ubiegać się może
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 16 lat.
§2
Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) kandydata ubiegającego się o przyjęcie do
szkoły składają w terminie wyznaczonym przez dyrektora następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku nauki;
b) świadectwo ukończenia kl. VII szkoły podstawowej – kserokopia (oryginał do
wglądu);
c) oceny śródroczne z kl. VIII szkoły podstawowej poświadczone pieczęcią szkoły;
d) 2 fotografie;
e) kserokopię aktu urodzenia;
f) orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu: plastyk w
danej specjalizacji nauczanej w szkole. 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.
§3
Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się egzamin wstępny:
a) egzamin praktyczny z rysunku , malarstwa i kompozycji przestrzennej;
b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk
plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej.

§4
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje komisję
rekrutacyjną spośród nauczycieli szkoły.
2. Dyrektor wyznacza skład komisji i przewodniczącego oraz określa zadania członków
komisji.
3. Termin egzaminu wstępnego ustala dyrektor.
4. Czas trwania egzaminu ustala komisja egzaminacyjna.

§5
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) podanie do publicznej wiadomości (strona internetowa szkoły, tablica ogłoszeń)
informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w
statucie szkoły;
b) ustalenie tematów egzaminów wstępnych;
c) przeprowadzenie egzaminów wstępnych.
2. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół egzaminacyjny, obejmujący
w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego oraz uzyskane
przez nich wyniki.
3. Na podstawie ocen komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik
kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę dyrektorowi szkoły.
4. Informacja dotycząca zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania do szkoły dostępna jest
dla kandydatów w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
5. Protokół z przeprowadzonego egzaminu wstępnego przechowywany jest w szkole przez
okres kształcenia ucznia. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku są przechowywane
do końca września, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny.
§ 6
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły zobowiązani są do dostarczenia w
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły:
a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wymagane oceny wyższe niż
dopuszczające oraz ocena wyższa niż nieodpowiednia z zachowania);
b) oryginału zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach
egzaminu ósmoklasisty;
c) kartę zdrowia.
2. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie złożonych dokumentów
oraz wyników egzaminu wstępnego.
3. Lista przyjętych do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych zostanie sporządzona w
terminie ustalonym przez dyrektora, do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
4. Podział na kierunki artystyczne wynika z deklaracji uczniów, jednak brane są także pod
uwagę następujące kryteria i predyspozycje na odpowiednie specjalności i specjalizacje:
a) formy użytkowe – wzornictwo/ jubilerstwo – precyzja rysunkowa, dobra znajomość
zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych;
b) formy rzeźbiarskie/ ceramika artystyczna – bardzo dobre i dobre wyniki z egzaminu z
malarstwa i kompozycji przestrzennej

c) techniki graficzne/ projektowanie graficzne – bardzo dobre i dobre wyniki na świadectwie
szkoły gimnazjalnej, bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z różnymi
dziedzinami sztuk plastycznych oraz wysoka ogólna liczba punktów uzyskana na
egzaminie rekrutacyjnym
d) techniki graficzne/ publikacje multimedialne – bardzo dobre i dobre wyniki na świadectwie
szkoły gimnazjalnej, bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z różnymi
dziedzinami sztuk plastycznych oraz wysoka ogólna liczba punktów uzyskana na
egzaminie rekrutacyjnym
e) techniki malarskie/ mural – bardzo dobre i dobre wyniki z egzaminu z malarstwa i rysunku
5.

Ilość miejsc na poszczególne kierunki artystyczne jest ograniczona właściwymi
rozporządzeniami obowiązującymi w szkołach artystycznych.

§ 7
1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy
wyższej niż pierwsza bądź na drugi semestr danej klasy.
2. Dla kandydata o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
spośród nauczycieli szkoły.
4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający
oceny. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.
5. Dyrektor szkoły na podstawie ocen i predyspozycji kandydata, podejmuje decyzję o
przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza - po przedłożeniu przez kandydata
świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której kandydat uczęszczał.
6. Protokół z przebiegu egzaminu przechowywany jest w szkole przez okres kształcenia
ucznia.
7. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych, wynikające z programu nauczania, uczeń
uzupełni na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia
§ 8
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania ucznia, uczeń innej szkoły plastycznej może być przyjęty do szkoły w
ciągu roku szkolnego bez egzaminu wstępnego, pod warunkiem uzupełnienia
ewentualnych różnic programowych.
§ 9
Regulamin rekrutacji wchodzi w życie po uchwaleniu go przez radę pedagogiczną w
dniu 10 września 2018 r.

