
 
 

TERMINARZ REKRUTACJI  

na rok szkolny 2020/2021 

 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzona zostanie dla kandydatów po szkole podstawowej do 

5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych, 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych, w sekretariacie szkoły w terminie od 

dnia 1 marca do dnia 29 maja 2020 roku składają dokumenty: 

Szkoła nie jest w naborze elektronicznym. 

− wniosek i kwestionariusz osobowy kandydata na druku przygotowanym przez szkołę, pobranym  

w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej 

− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie 

plastyk. (od lekarza POZ). Dotyczy w szczególności kontaktu z materiałami używanymi w realizacji 
programu nauczania przedmiotów artystycznych.  

− zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły  

− 2 podpisane zdjęcia 

Brak złożenia ww. dokumentów, eliminuje kandydata z postepowania rekrutacyjnego. 

 

Egzamin przeprowadzony będzie w dniu 8 czerwca 2020r.  

Kandydat zdaje egzamin podczas których realizowane są poszczególne zadania egzaminacyjne. 

Egzamin wstępny obejmuje: 

1. część praktyczną, z przedmiotów artystycznych: 

-rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, 

2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych  

w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla szkoły 

podstawowej  

Na stronie internetowej szkoły znajduje się BANK PYTAŃ do egzaminu wstępnego -przykładowe 

pytania, z którymi kandydat może się spotkać podczas rozmowy z komisją.  

 

Kandydaci proszeni są o stawienie się w szkole o godzinie 8:30 na spotkanie z dyrektorem szkoły, podczas 

którego każdy uczeń zostanie przypisany do grupy oraz otrzyma indywidualny kod. 

 

 

Wymagane materiały na egzamin praktyczny: 

− legitymacja szkolna lub dowód tożsamości ze zdjęciem, 

− kartki A3, 

− farby wodne (akryle, tempery) 

− pędzle w kilku grubościach, 

− zestaw ołówków, 

− gumka. 

 

Przyjęci do szkoły zostają uczniowie z najwyższą punktacją w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc 

przewidzianych na dany rok szkolny.  

 

Wyniki egzaminu wstępnego ogłoszone zostaną do 15 czerwca 2020r. do godz. 15:00. 

 

http://www.lp.poznan.pl/images/stories/10rsz20182019/rekrutacja/TERMINARZ_REKRUTACJI_2019_2020%20chroniony.pdf#page=2
http://www.lp.poznan.pl/images/stories/10rsz20182019/rekrutacja/TERMINARZ_REKRUTACJI_2019_2020%20chroniony.pdf#page=2


 
Informacja o wynikach zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie 

internetowej www.liceumplastyczne.elblag.com.pl w zakładce „Rekrutacja”. 

 
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły uzupełniają 

dokumenty do dnia 1 lipca 2020r. do godz. 14.30 

 

− świadectwo szkoły podstawowej, 

− zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

− świadectwo(karta)zdrowia z Gabinetu Pielęgniarskiego szkoły podstawowej, 

 
Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych Liceum Plastycznego oraz Liceum Sztuk Plastycznych 

ogłoszona zostanie do dnia 3 lipca 2020r .  

 
Spotkanie Dyrektora szkoły i wychowawców z uczniami i rodzicami klas pierwszych odbędzie się  

06 lipca 2020r. o godz. 17:00 w siedzibie szkoły. 

 

 

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły w dniach:  

04 kwietnia 2020r. (sobota) w godz. od 9:00 do 13:00  

15 maja 2020r. (piątek) w godz. 15:00- 18:00 
 

W razie pytań dotyczących rekrutacji prosimy kierować pod e-mail: kierowniklp@elblag.com.pl lub  

w sekretariacie szkoły tel. 55 233 31 76. 

  

  

http://www.liceumplastyczne.elblag.com.pl/

