OD DNIA 15 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek ) 2018 ROKU
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
PRAKTYCZNE KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW
DO LICEUM PLASTYCZNEGO
prowadzone przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

Koordynatorem zajęć odbywających się w ramach Praktycznych Konsultacji z Rysunku
i Malarstwa dla kandydatów do Liceum Plastycznego jest vice-dyrektor do spraw
artystycznych mgr Paweł Nowakowski.
Celem konsultacji jest:
- rozwijanie u dzieci zainteresowań plastycznych
- rozwijanie kreatywności,
- pobudzanie wyobraźni,
- ocena i rozwijanie umiejętności plastycznych,
- przybliżenie kryteriów dotyczących egzaminów wstępnych.
Praktyczne Konsultacje z Rysunku i Malarstwa prowadzone będą:
od 15 października ( poniedziałek ) 2018 r. - do 17 maja ( piątek ) 2019 roku.
- poniedziałek: 14.30-16.20 mgr Anna Czekay,
- środa:

15.30-17.30 mgr Grażyna Olczyk

- czwartek:

16.30-18.15 mgr Piotr Izydorczyk

- piątek:

15.00-16.30 mgr Marlena Szymczyk

Kandydaci mogą uczestniczyć w zajęciach, dostosowując swój czas do podanych terminów
konsultacji (przedziału czasowego) i nie są zobowiązani do przyjścia punktualnie
na początek zajęć.
Na zajęcia proszę przynieść następujące materiały plastyczne:
- kartony, format A3
- klipsy do mocowania kartonu
- ołówki: w przedziale 2H – 8B
- farby wodne: akwarele, tempery, plakatówki

- pędzle: płaskie miękkie i okrągłe miękkie o różnej numeracji
- dwa naczynia na wodę.
Zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne – uzupełaniające z rysunku i malarstwa również
uczniów naszej szkoły.
Uczestnicy praktycznych konsultacji dla kandydatów do szkoły prowadzonych przez Zespół
Państwowych Szkół im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi proszeni są o zapoznanie się
z regulaminem tych konsultacji. Ponadto uczestnicy konsultacji proszeni są także
o dostarczenie na pierwsze zajęcia wypełnionych oświadczeń o wyrażeniu zgody
przez rodzica / opiekuna prawnego na udział w tego typu zajęciach oraz podanie
nauczycielowi

prowadzącemu

zajęcia

podstawowych

informacji

obejmujących:

(imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych
opiekunów), numer telefonu kontaktowego do rodziców ( prawnych opiekunów ).
Osoby uczestniczące w konsultacjach prosimy o zmianę obuwia, przed rozpoczęciem zajęć
w pracowniach plastycznych na terenie szkoły.

