REKRUTACJA 2017/2018
Zgodnie z rozporządzeniem MKiDN z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, & 10
kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, do publicznej szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne zostają przyjęci do szkoły, pod warunkiem dostarczenia najpóźniej
do dnia 31 lipca roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, na który
przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne odpowiednio:
w przypadku klasy pierwszej liceum plastycznego – świadectwa ukończenia
gimnazjum /oryginał / oraz zaświadczenia / oryginał / o szczegółowych
wynikach sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o systemie
oświaty z póżn. zm.

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO LICEUM PLASTYCZNEGO
W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI
Rekrutacja do ZPSP odbywa się na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września
1991 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem MKiDN z dnia 16 czerwca 2011r.
Do klasy pierwszej liceum plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej klasy liceum plastycznego
jest złożenie /w terminie podanym harmonogramie pracy szkoły oraz harmonogramie
rekrutacji na dany rok szkolny/wymienionych niżej dokumentów oraz przystąpienie do
egzaminy wstępnego.
2. Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na pierwszy rok nauki w LP wymagane są
dokumenty:
a) trzy zdjęcia legitymacyjne,
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w
danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę
właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub
specjalizacji
c) wypełniony kwestionariusz osobowy,
d) kartę ocen z zajęć dydaktycznych i z ocenami z zachowania za I semestr potwierdzoną
przez szkołę podstawową (gimnazjum),
e) podpisaną teczkę na dokumenty.
3. Rekrutację do klas pierwszych liceum plastycznego prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
Dyrektor ZPSP wyznacza skład komisji i przewodniczącego oraz określa zadania członków
komisji.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ZPSP zobowiązani są do zapoznania się ze
Statutem ZPSP, a z chwilą przyjęcia do jego przestrzegania.

5. Kandydat zobowiązany jest do złożenia oryginału świadectwa i innych wymaganych
dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów
spowoduje niedopuszczenie kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjno –
kwalifikacyjnym lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.
6. Pierwszy etap rekrutacji przewiduje egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych:
rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz egzamin ustny dotyczący prezentacji
i omówieniu twórczości wybranego artysty w formie elektronicznej / papierowej
przygotowanej przez kandydata prezentacji oraz ze znajomości zagadnień
związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą
programową kształcenia dla gimnazjum.
7. Kandydat zdał egzamin, jeżeli uzyskał:
a. minimum 16 punktów na 30 możliwych z egzaminu praktycznego,
b. minimum 4 punkty na 6 możliwych z egzaminu ustnego,
(łącznie 20 punktów na 36 możliwych).
Dyrektor szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego, podejmuje decyzję o przyjęciu
kandydata do szkoły.
8. Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną.
9. Egzamin wstępny odbywa się jednego dnia i obejmuje:
- egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
- egzamin ustny dotyczący prezentacji i omówieniu twórczości wybranego artysty w formie
elektronicznej / papierowej przygotowanej przez kandydata prezentacji oraz ze znajomości
zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym
podstawą programową kształcenia dla gimnazjum
W części praktycznej egzaminu wstępnego kandydat wykonuje:
a) rysunek
– martwa natura, technika – ołówek, format A3
b) malarstwo – martwa natura, technika – farby wodne, format A3
c) kompozycja – tematyka narzucona, technika – papier i klej
Materiały plastyczne potrzebne na egzamin wstępny:
- ołówki ( 2H – 8B ), gumka,
- szkicowniki,
- pędzle różnej grubości i szerokości do farb wodnych,
- farby wodne,
- dwa naczynia na wodę,
- narzędzia do modelowania w papierze: nożyczki, taśma samoprzylepna, klej.

Szkoła zapewnia: podobrazia do rysunku i malarstwa oraz podkłady do kompozycji.
Otrzymane materiały są opatrzone pieczęcią szkoły.
Czas trwania każdej części egzaminu praktycznego (rysunek, malarstwo, kompozycja) wynosi
90 minut.

Czas trwania części ustnej nie przekracza 20 minut. Komisja egzaminacyjna nie może w tym
samym czasie egzaminować więcej niż jednego kandydata.

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego odbędzie się
1 czerwca ( czwartek ) 2017 r.
Początek egzaminy wstępnego – godzina 8.30
Harmonogram przebiegu egzaminu:
1. Egzamin wstępny z rysunku
przerwa 15 minut

8.30 – 10.00 ( 90 minut )

2. Egzamin wstępny z malarstwa
przerwa 15 minut

10.15 – 11.45 ( 90 minut )

3. Egzamin wstępny z kompozycji
przerwa 15 minut

12.00 – 13.30 ( 90 minut )

4. Egzamin ustny od godziny 14.00
10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej widomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
11. Ostateczną listę przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna,
a zatwierdza Dyrektor ZPSP.
Lista o której mowa zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
12. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nie przyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, którym mowa w pkt. 12.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym.
14. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora ZPSP odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
15. Dyrektor ZPSP rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy
skarga do sądu administracyjnego.

