Zespół Szkół
Plastycznych im. Jacka
Malczewskiego w
Częstochowie ul.
Pułaskiego 15
PROCEDURY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


PODBUDOWA – ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej na podstawie:



Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ze zmianami;



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) i zostało dokonane na stronie Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego



ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z
dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych



Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 roku w
sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych



Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za
korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące
obywatelami polskimi

Nauka trwa 5 lat
Nabór dokonany zostanie na podstawie egzaminu praktycznego w dniu
29 czerwca 2020r (szczegóły egzaminu zostaną wysłane na osobiste maile)
•
•
•

z malarstwa
z rysunku
z kompozycji przestrzennej (rzeźba)

Składanie dokumentów:
•

do dnia 15 czerwca 2020r należy przesłać zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu
na maila sekretariat@plastyk.czest.pl
w dniu 29 czerwca 2020r składanie teczki z dokumentami podczas egzaminu

•


do dnia 13 sierpnia 2020r należy dostarczyć lub przesłać na adres szkoły ( 42-200
Częstochowa ul. Pułaskiego 15) oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu
ośmioklasisty) oraz oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Teczka z dokumentami powinna być opisana ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, data
urodzenia , Pesel, nazwa szkoły: Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie i zawierać
następujące dokumenty:
podanie (4 strony) (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 graficzne /publikacje multimedialne,
- techniki malarskie/ mural
oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2 zdjęcia
kserokopia aktu urodzenia,
karta zdrowia
orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (
jeżeli kandydat takie posiada)
 orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu: plastyk w danej
specjalizacji ( nauczanej w szkole j.w.)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w
danym zawodzie, wydanego przez lekarza rodzinnego jest konieczne, żeby przystąpić
do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni
artystycznej (malarskiej – farby, rozpuszczalniki, kwasy; ceramicznej – kurz, pył, tlenki
metali; jubilerskiej – tlenki metali, kwasy, praca z palnikiem gazowym; graficznej –
tlenki metali, farby drukarskie, praca przed monitorem) nie działa na kandydata
niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy.







W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia, rodzic
kandydata informuje na piśmie dyrektora szkoły, wskazując przyczynę niedotrzymania
terminu i zobowiązuje się do dostarczenia nie później niż do 25 września 2020
Lista kandydatów zakwalifikowanych w wyniku egzaminu ogłoszona będzie na stronie
internetowej szkoły w dniu 3 lipca 2020
Listy przyjętych do kl. I LSP zostaną ogłoszone 14 sierpnia 2020 na stronie internetowej
szkoły po dostarczeniu nw. oryginałów dokumentów:



oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wymagane będą na
świadectwie oceny wyższe niż dopuszczające oraz ocena z zachowania wyższa niż
nieodpowiednia)
oryginału zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Ostateczny podział na grupy wg specjalizacji nastąpi na podstawie:
wyboru ucznia


decyzji dyrektora szkoły (zgodnie z wnioskami poegzaminacyjnymi
komisji rekrutacyjnej i ilością miejsc na danym kierunku)

Rodzic ma prawo wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od daty ogłoszenia listy
przyjętych.
Uwaga
Prosimy o dostosowanie się kandydatów do poniższych wskazówek w
dniu rekrutacji

uwaga zmiana procedury
W dniu egzaminu kandydaci proszeni są o wejście do szkoły przez boisko szkolne od ul.
Dąbkowskiego. Następnie kierowani będą w bezpiecznych odstępach do dwóch wejść: do
sektora A i B.(informacje kto jest w jakim sektorze będą przesłane droga mailową). W
sektorze A będą następujące miejsca: korytarz 3 piętro, korytarz 2piętro; sektor B sala
210,211,212 oraz 209. Przy salach będą wieszaki na rzeczy osobiste i konsumpcję własnąszkoła nie może zapewnić wody i posiłków –każdy kandydat przynosi własną w
opakowaniach bezpiecznych. Kandydat zabiera ze sobą teczkę z dokumentami do sali
egzaminacyjnej. Zatem nie oczekujemy obecności rodziców. W przerwach młodzież może
udać się konsumpcję lub odpoczynek w wyznaczonych miejscach, pod kontrolą
koordynujących, również będą wyznaczone toalety dla konkretnych sektorów .Harmonogram
egzaminu:
29 czerwca 2020
Prosimy o przyjście o 9.30
Godz.10.00 -11.00- Rysunek
Przerwa 11.00-12.00
Godz.12.00-13.00-Malarstwo
Przerwa 13.00-13.30 –przejście na egzamin z kompozycji przestrzennej
sektor A: sala 122,121,120
sektor B do sal:26,27,28.
Godz.13.30-14.30-Komp.przestrzenna
Dodatkowych informacji udziela sekretariat:
34 324-12-28,  34 324-12-06; wew.12
Procedury rekrutacji wchodzą w życie po uchwaleniu przez radę pedagogiczną regulaminu
rekrutacji z dniem z dnia 22 maja 2020r, po aktualizacji 27 maja 2020r.

dyrektor szkoły
Anna Maciejowska

