Informujemy, że od 1 września 2017 roku będziemy prowadzili cztery specjalizacje:
jubilerstwo, ceramika, projektowanie graficzne oraz mural. W związku z tym ogłaszamy
dodatkowy nabór .
Sprawdzian umiejętności kandydatów odbędzie się 26,27 czerwca. Informacje szczegółowe
na stronie szkoły www.plastyk.czest.pl i w sekretariacie szkoły.

Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie ul. Pułaskiego 15
OGŁASZA NABÓR DO KLAS I
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
LICEUM PLASTYCZNEGO

PODBUDOWA – ukończenie gimnazjum
na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 15 września 1999/ Dz. U nr 85,poz.943/
Nauka trwa 4 lata
Nabór dokonany zostanie na podstawie sprawdzianu w dniach 26 – 27 czerwca 2017r





z malarstwa
z rysunku
z kompozycji przestrzennej /rzeźba/
rozmowa lub test z wiedzy o sztuce i zainteresowań zjawiskami kulturowymi

Składanie dokumentów w sekretariacie w terminie do 23 czerwca 2017
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 malarskie/mural
 świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum – kserokopia ( oryginał do wglądu)
 oceny z półrocza III klasy gimnazjum poświadczone pieczątką 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 jest koniecznie, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych.
Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby,
rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła
u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk o
specjalizacji ...
Ogłoszenie wyników egzaminu praktycznego w dniu 28.VI 2017
Lista przyjętych do kl. I zostanie ogłoszona 30 czerwca 2017 o godz. 14.00
po wcześniejszym dostarczeniu nw. dokumentów

TERMINARZ EGZAMINÓW WSTEPNYCH
do LICEUM PLASTYCZNEGO
DNIA 26 CZERWCA 2017
GODZ. 8.30 - 9.30 - EGZAMIN Z RYSUNKU /MARTWA NATURA/
GODZ. 10.30- 12.00 – EGZAMIN Z MALARSTWA /MARTWA NATURA/
DNIA 27 CZERWCA 2017
GODZ. 8.30 – 10.00 – EGZAMIN Z KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ /RZEŹBA/
Od GODZ. 10.15 - EGZAMIN ZE ZNAJOMOŚCI ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z RÓZNYMI
DZIEDZINAMI SZTUK PLASTYCZNYCH
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO EGZAMINIE PRAKTYCZNYM DNIA 28.VI. 2017
O GODZ.12.00
UWAGA:
1. NALEŻY PRZYNIEŚĆ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
2. FARBY, PĘDZLE,NACZYNIE NA WODĘ ORAZ OŁÓWKI

DO DNIA 23 czerwca 2017 NALEŻY WPŁACIĆ 30 ZŁ NA MATERIAŁY EGZAMINACYJNE

