Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UCZNIÓW
w roku szkolnym 2013/2014
•

Stypendium Prezydenta Wrocławia za osiągnięcia artystyczne /6 uczniów/.

•

Stypendium Prezesa RM za wyniki w nauce /2 uczniów/.

•

Przegląd z rysunku, malarstwa i rzeźby w klasie v OSSP i III LP w ramach regionalnego
przeglądu szkół plastycznych w Polsce organizowanym przez CEA, 14 miejsce na 26 szkół.

•

Współpracujemy z ASP we Wrocławiu, pośrednio odwiedzając uczelnie, gdzie młodzież
zapoznaje się z kierunkami studiów, przedstawiciele ASP przedstawiają nam swoją ofertę
edukacyjną u nas w szkole. Bezpośrednio grupa uczniów i nauczycieli bierze udział w
Festiwalu Wysokich Temperatur. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiła nam również
Akademia Sztuki w Szczecinie.

•

Zbieranie nakrętek w akcji wspomagającej Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci /cały rok/, aktywne
uczestnictwo /11 stanowisk z różnymi warsztatami dla dzieci/, w „ pikniku nakrętkowym”
organizowanym przez w/w na wrocławskiej Pergoli /50 uczniów i 3 nauczycieli/.

•

Uczestniczenie w konkursach plastycznych organizowanych przez inne szkoły plastyczne: „Mój
inny” /Łódź/ nagroda, „Z inspiracji kulturą żydowską”/Częstochowa/, konkursie fotograficznym
„Prawa człowieka we współczesnym świecie” /nagroda/, projekt edukacyjny „Dzielnica 4 kultur”

•

W ramach prezentacji gimnazjalnych : „pokaz mody z materiałów recyklingowych”,
„Powrót do natury”, udział w konkursach wrocławskich i ogólnopolskich o tematyce
ekologicznej, organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół wrocławskich
pt. „Świat widziany oczami zwierząt”.

•

Współorganizacja II Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej /warsztaty dla nauczycieli
plastyki w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzone przez
naszych nauczycieli przedmiotów artystycznych i uczniów, przygotowanie oprawy
plastycznej imprezy-logo, plakaty, zaproszenia, gadżety. Organizacja ekspozycji, demontaż
wystawy/.

•

Przygotowanie pamiątkowych grafik dla laureatów konkursu „Mój pierwszy biznes przed
dwudziestką”, nagroda dla naszego zespołu (4 uczennice Liceum Plastycznego) w kategorii
„gry planszowe”.

•

Projektowanie nowego logo oraz statuetek do kolejnej edycji konkursu „Szkolny Nobel
Wrocław 2015”.
•

Finalistka XXXVIII Olimpiady Artystycznej .

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UCZNIÓW
w roku szkolnym 2014/2015
•

Stypendium Prezesa RM za wyniki w nauce /2 uczniów/.

•

Przegląd z rysunku, malarstwa i rzeźby w klasie v OSSP i III LP w ramach regionalnego
przeglądu szkół plastycznych w Polsce organizowanym przez CEA, 4 miejsce na 14 szkół.

•

Realizacja statuetek i dyplomów do cyklicznego konkursu Szkolny Nobel Wrocław 2015.

•

Realizacja okolicznościowych statuetek do kolejnej edycji konkursu „Mój pierwszy biznes
przed dwudziestką” organizowanym przez ZOJM.

•

Uczestniczenie w Festiwalu Wysokich Temperatur organizowanym przez ASP we
Wrocławiu /udział w warsztatach odlewania form z metalu/.

•

Udział w wielu konkursach wrocławskich i ogólnopolskich, między innymi : „Poezja w
obrazach” Pałac Młodzieży w Szczecinie – nagroda i wyróżnienie, „Pamiętajmy o
ogrodach” III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Płocku – I nagroda, III nagroda, 2
wyróżnienia, Ogólnopolski Plener Malarski w Jeżowie, ZSP w Zamościu – wyróżnienie,
konkurs na medal pamiątkowy ESK Wrocław 2016, Muzea Miejskie we W-iu – 3 nagrody,7
wyróżnień,

•

Stałe uczestniczenie w akcjach charytatywnych wspomagających Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci /zbieranie nakrętek, wykonywanie upominków, aukcje/.

•

Wykonanie plansz z malarstwem pejzażowym w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia” organizowanej prze Telewizję Polską O. Wrocław i Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu.

•

Coroczne kiermasze świąteczne podczas których szkołę odwiedzają prawdziwe tłumy
Wrocławian.

•

Stypendium Prezesa RM za wyniki w nauce /2 uczniów/.

•

Przegląd z rysunku, malarstwa i rzeźby w klasie v OSSP i III LP w ramach regionalnego
przeglądu szkół plastycznych w Polsce organizowanym przez CEA, 4 miejsce na 14 szkół.

•

Realizacja okolicznościowych statuetek do kolejnej edycji konkursu „Mój pierwszy biznes
przed dwudziestką” organizowanym przez ZOJM.

•

Uczestniczenie w Festiwalu Wysokich Temperatur organizowanym przez ASP we
Wrocławiu /udział w warsztatach odlewania form z metalu/.

•

Udział w wielu konkursach wrocławskich i ogólnopolskich, między innymi : „Poezja w
obrazach” Pałac Młodzieży w Szczecinie – nagroda i wyróżnienie, „Pamiętajmy o
ogrodach” III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Płocku – I nagroda, III nagroda, 2
wyróżnienia, Ogólnopolski Plener Malarski w Jeżowie, ZSP w Zamościu – wyróżnienie,
konkurs na medal pamiątkowy ESK Wrocław 2016, Muzea Miejskie we W-iu – 3 nagrody,7
wyróżnień,

•

Stałe uczestniczenie w akcjach charytatywnych wspomagających Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci /zbieranie nakrętek, wykonywanie upominków, aukcje/.

•

Wykonanie plansz z malarstwem pejzażowym w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia” organizowanej przez Telewizję Polską O. Wrocław i Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu.

•

Coroczne kiermasze świąteczne, podczas których szkołę odwiedzają prawdziwe tłumy
Wrocławian.

•

Realizacja statuetek i dyplomów do cyklicznego konkursu Szkolny Nobel Wrocław 2015
organizowany przez Departament Edukacji UM /w kolejnej 10 edycji konkursu.

•

Uczestniczenie w kolejnej edycji Festiwalu Wysokich Temperatur organizowanym przez
ASP we Wrocławiu /udział uczniów i nauczycieli w warsztatach odlewania form z metalu/.

•

Udział w wielu konkursach wrocławskich i ogólnopolskich, między innymi : „Poezja w
obrazach” Pałac Młodzieży w Szczecinie – nagroda i wyróżnienie, „Pamiętajmy o
ogrodach” III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Płocku – I nagroda, III nagroda, 2
wyróżnienia, Ogólnopolski Plener Malarski w Jeżowie, ZSP w Zamościu – wyróżnienie,
konkurs na medal pamiątkowy ESK Wrocław 2016, Muzea Miejskie we W-iu – 3 nagrody,7
wyróżnień, konkursy organizowane przez wrocławskie domy kultury.

•

Stałe uczestniczenie w akcjach charytatywnych wspomagających Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci /zbieranie nakrętek, wykonywanie upominków, aukcje/.

•

Wykonanie plansz z malarstwem pejzażowym w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia” organizowanej prze Telewizję Polską O. Wrocław
i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

•
•

Coroczne kiermasze świąteczne, podczas których szkołę odwiedzają prawdziwe tłumy
Wrocławian.

•

Współudział w Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej w ramach projektu Młodzi
Obywatele Kultury.

•

Udział w konkursach o tematyce patriotycznej organizowane przez WCDN we Wrocławiu.

•

Aranżacja przestrzeni użytkowej i biurowej w ośrodku MOPS przy ul. Oficerskiej /obrazy,
grafiki/.

•

Wykonanie statuetek i dyplomów dla laureatów konkursu organizowanego przez ZOJM we
Wrocławiu „Mój pierwszy biznes przed 20-stką” /kolejna edycja/, oraz uczestniczenie w
konkursie zespołu naszych uczniów.

•

Współpraca z PPP nr 1 przy ul. Kościuszki poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla
młodzieży i nauczycieli / stres przedegzaminacyjny, uzależnienia, przemoc w szkole/.

•

Współpraca komisariatem policji przy ul. Trzemeskiej w zakresie monitoringu szkoły pod
kątem używek i zachowań negatywnych uczniów.

•

Organizowanie wspólnie z Samorządem Szkolnym akcji charytatywnych na rzecz chorych
uczniów w ramach wolontariatu.

