Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie ul. Pułaskiego 15
OGŁASZA NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
LICEUM PLASTYCZNEGO

PODBUDOWA – ukończenie gimnazjum
na podstawie rozporządzenia MKiDN z 15 maja 2014
Nauka trwa 4 lata
Nabór dokonany zostanie na podstawie egzaminu praktycznego w dniach
29 – 30 maja 2017r





z malarstwa
z rysunku
z kompozycji przestrzennej /rzeźba/
z egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi
dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawa programową
kształcenia ogólnego dla gimnazjum

Składanie dokumentów w sekretariacie w terminie 19 kwietnia – 26 maja 2017r
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 2.VI 2017
Lista przyjętych do kl. I zostanie ogłoszona 30 czerwca 2017 o godz. 14.00
po wcześniejszym dostarczeniu nw. dokumentów


świadectwa ukończenia gimnazjum ( wymagane będą na świadectwie oceny
wyższe niż dopuszczające oraz wyższe niż nieodpowiednie zachowanie)
 świadectwa z wynikami sprawdzianu gimnazjalnego
 karty zdrowia

Ostateczny podział na grupy wg specjalizacji nastąpi na podstawie:


wyboru ucznia oraz decyzji dyrektora szkoły / zgodnie z
wnioskami poegzaminacyjnymi komisji rekrutacyjnej i ilością
miejsc na danym kierunku

Dodatkowych informacji udziela sekretariat : 324-12-28,  324-12-06 wew.12

