Uwaga
W związku z komunikatem MKi DN określającym terminy rekrutacji z dnia 26 maja 2020r
Przedłużamy termin zgłoszenia woli przystąpienia do egzaminu wstępnego.
Proszę oczekiwać komunikatów o egzaminie rekrutacyjnym i śledzenie
uszczegółowionych procedur na stronie szkoły. Po 15 czerwca proszę oczekiwać na
informacje na osobistych skrzynkach mailowych.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
uczniów do pięcioletniego
Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie
Na podstawie:
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ze zmianami;
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r. w sprawie





szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.
493 z późn. zm.) i zostało dokonane na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ROZPORZĄDZENIE 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.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia
26 maja 2017 roku w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.
ZARZĄDZENIA NR 14/2019 DYREKTORA CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ z dnia
19 sierpnia 20 I 9 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez osoby niebędące obywatelami
polskimi z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w
publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanic oraz sposobu wnoszenia tych opłat

§1
O przyjęcie do klasy pierwszej pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych ubiegać się może
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.
§2
Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) kandydata ubiegającego się o przyjęcie do
szkoły składają w terminie wyznaczonym przez dyrektora następujące dokumenty:
do 15 czerwca 2020 r.- Zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu wstępnego wraz
z oświadczeniami podającymi oceny końcowe klasy VII i oceny z półrocza klasy VIII, oraz
klauzula potwierdzającą zgodą i potwierdzeniem,
w dniu egzaminu 29 czerwca 2020 r:
a) Podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku nauki; (dokument na
stronie szkoły)
b) 2 fotografie;
c) kserokopię aktu urodzenia;
d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu: plastyk w danej
specjalizacji nauczanej w szkole, wydane przez lekarza rodzinnego. 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;
e) świadectwa lub kopii ukończenia szkoły podstawowej (wymagane oceny wyższe niż
dopuszczające oraz ocena wyższa niż nieodpowiednia z zachowania);
f) kartę zdrowia.
§3
Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się egzamin wstępny:
a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej;
b) z pominięciem egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi
dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia
ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1pkt 1 lit. b ustawy,
dla szkoły podstawowej;
§4
1. Termin egzaminu wstępnego ustala dyrektor szkoły na dzień 29 czerwca 2020 r.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje komisję
rekrutacyjną spośród nauczycieli szkoły.
3. Dyrektor wyznacza skład komisji i przewodniczącego oraz określa zadania członków
komisji.
4. Czas trwania egzaminu ustala komisja egzaminacyjna.
§5
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) ustalenie warunków rekrutacji (j.w.- patrz § 2) oraz ich ogłoszenie na stronie
internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń
b) określenie kryteriów oceniania i przyjęć kandydatów
c) ustalenie tematów egzaminów wstępnych
d) przeprowadzenie egzaminów wstępnych.
2. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół egzaminacyjny, obejmujący
w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego oraz uzyskane
przez nich wyniki.
3. Na podstawie ocen komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik
kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę dyrektorowi szkoły
dnia 3 lipca 2020
4. Dyrektor szkoły ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych (do przyjęcia) na stronie
internetowej szkoły dnia 3 lipca 2020r.
5. Dnia 14 sierpnia 2020r (w oparciu o Rozp.MEN-u i MKiDN regulujących tryb i terminy
rekrutacji w czasie trwania COViD), na stronie internetowej szkoły zostanie ogłoszona lista
przyjętych nieprzyjętych z możliwością odwołania w trybie 3 tygodniowym.
6. Protokół z przeprowadzonego egzaminu wstępnego przechowywany jest w szkole przez
okres kształcenia ucznia. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku są
przechowywane do końca września roku, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny.
§6

1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły( patrz; lista na stronie internetowej
szkoły- 3lipca 2020r.) zobowiązani są do dostarczenia w terminie do dnia 13 sierpnia 2020r
- oryginału zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
1. W przyjęciu kandydata na określony kierunek kształcenia artystycznego prowadzonego
przez szkołę:
a) formy użytkowe – wzornictwo/ jubilerstwo,
b) formy rzeźbiarskie/ceramika artystyczna,
c) techniki graficzne/projektowanie graficzne,
d) techniki graficzne/publikacje multimedialne,
e) techniki malarskie/ mural,
brane pod uwagę są:
a) deklaracje uczniów,
b) ilość miejsc na poszczególne kierunki artystyczne jest ograniczona właściwymi
rozporządzeniami obowiązującymi w szkołach artystycznych,
c) zaobserwowane podczas egzaminu predyspozycje.
§7
1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy
wyższej niż pierwsza bądź na drugi semestr danej klasy.
2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
spośród nauczycieli szkoły.
4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający
oceny. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.
5. Dyrektor szkoły na podstawie ocen i predyspozycji kandydata, podejmuje decyzję
o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza - po przedłożeniu przez kandydata
świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której kandydat uczęszczał.
6. Protokół z przebiegu egzaminu przechowywany jest w szkole przez okres kształcenia
ucznia.
7. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych, wynikające z programu nauczania, uczeń
uzupełni na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia
§ 8
Uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego poza trybem rekrutacji na dany rok szkolny
na podstawie rozporządzenia MKiDN z dnia 9 kwietna 2019r w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz
przechodzenia z jednych typów
§ 9
Osoba niebędąca obywatelem polskim, o której mowa wart.165 ust.5 pkt 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo Oświatowe, zwana dalej cudzoziemcem, która podejmuje
lub korzysta z nauki w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wnosi opłatę za każdy rok nauki w
wysokości stanowiącej:

- liceum sztuk plastycznych- równowartość 3.000 euro
Za pierwszy rok nauki opłatę, o której mowa w ust.1 w/w ustawy, podwyższa się
o równowartość 200 euro.
Regulamin przyjęto uchwałą Rady
Pedagogicznej z dnia 22 maja 2020r,
po aktualizacji 27 maja 2020r.

