REGULAMIN
przyjmowania uczniów
do Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu
oraz sposobu przeprowadzania egzaminu wstępnego.
Na podstawie art. 20n Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004/256/2572 – tekst
jednolity, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca
2011 roku (Dz. U. 2011/142/831).
§1
1.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Plastycznego jest nie
przekroczenie 17 lat w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o przyjęcie do szkoły.

2.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum składają wniosek, do którego dołączają:
a)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w zawodzie plastyk wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy
o systemie oświaty,
c) zaświadczenie o uczęszczaniu do trzeciej klasy gimnazjum (lub trzeciej klasy ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia lub szóstej klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej; w przypadku
kandydatów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej – świadectwo ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do aktualnej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
d) zaświadczenie o uzyskanych ocenach za pierwszy semestr roku szkolnego, w którym odbywa się
rekrutacja do Liceum
e) 2 zdjęcia,
f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 Ustawy o systemie oświaty,
g) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeśli uczeń takową
posiada),
h) ewentualną dokumentację potwierdzającą dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

3.

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 1 marca do 31 maja.

4.

Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o
wynikach egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Plastycznych do
godziny15.30 w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych roku szkolnego, w którym odbywa się nabór.

5.

Nabór kandydatów do Liceum odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych na egzaminie
wstępnym.

6.

W przypadku osiągnięcia równorzędnych wyników podczas egzaminu wstępnego, uwzględnia się
wówczas kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Dokładną datę egzaminu wstępnego ustala dyrektor szkoły.

7.

§2
1. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną
komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
2. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów
zakwalifikowanych, nie zakwalifikowanych i oceny przez nich uzyskane.
3. Prace egzaminacyjne są tajne i mogą być pokazane zainteresowanym tylko w uzasadnionych przez
komisję przypadkach.
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4. Egzaminatorów obowiązuje tajemnica służbowa.
§3
Egzamin wstępny do Liceum jest przeprowadzany wyłącznie z przedmiotów kierunkowych
(artystycznych)
1. Egzamin wstępny obejmuje:
a)

sprawdzian praktyczny z rysunku,

b)

sprawdzian praktyczny z malarstwa,

c)

sprawdzian praktyczny z kompozycji przestrzennej

d)

egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych
w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

2. Czas trwania poszczególnych sprawdzianów ustala komisja. Materiały potrzebne do przeprowadzenia
egzaminu dostarcza kandydat.
3. Z każdego sprawdzianu praktycznego kandydat otrzymuje od 1 do 10 punktów. Łączna liczba punktów
możliwa do zdobycia na egzaminie wynosi 40.
4. Po zakończeniu rekrutacji, w terminie do 3 dni od zakończenia egzaminu, komisja sporządza
a dyrektor Liceum ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Listę kandydatów
przyjętych do szkoły, dyrektor ogłasza w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym,
w którym odbywa się nabór.
§4
1. Szczegółowy harmonogram egzaminu wstępnego jest umieszczany na stronie internetowej szkoły
najpóźniej na dwa dni przed datą egzaminu.
2. Niedostarczenie dokumentacji, o której mowa w § 1 pkt. 2 i pkt. 4 niniejszego regulaminu, powoduje
skreślenie kandydata z listy osób ubiegających się o przyjęcie do Liceum.
§5
1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż
pierwsza.
2. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata odpowiadających programowi
klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole są uzupełniane w czasie i według zasad
ustalonych przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z nauczycielami tych przedmiotów.
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