
 
 ZASADY REKRUTACJI  

do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym  
na rok szkolny 2022/2023  
1. Nabór dokonany zostanie na podstawie egzaminu praktycznego.  
2. Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych jest 
ukończenie nie więcej niż 17 lat w danym roku kalendarzowym oraz posiadanie świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej.  
Szkoła prowadzi dla kandydatów okresową działalność konsultacyjną oraz warsztaty plastyczne 
dla zainteresowanych, informuje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia 
(informator o szkole).  
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, w 
sekretariacie szkoły w terminie od dnia 1 marca do dnia 03 czerwca 2022 roku składają 
dokumenty:  
1) wniosek kandydata na druku przygotowanym przez szkołę, pobranym w sekretariacie szkoły 
lub na stronie internetowej,  
2) 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,  
3) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej,  
4) 2 podpisane zdjęcia.  
Brak złożenia wyżej wymienionych dokumentów, eliminuje kandydata z postepowania 
rekrutacyjnego.  
4. Kwalifikacja kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych odbywa się na podstawie egzaminu 
praktycznego, który odbędzie się dnia 7 czerwca 2022 roku.  
5. Na egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych składają się CZTERY elementy:  
− egzamin praktyczny z rysunku (rysunek ołówkiem, format A3),  
− egzamin praktyczny z malarstwa (studium martwej natury –malarstwo w technice farb 
wodnych, format A3),  
− egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej (rzeźba w glinie).  
- egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w 
zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla szkoły 
podstawowej.  
Na wykonanie ćwiczeń egzaminacyjnych z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej 
przeznacza się po 90 minut.  
6. Kandydaci zobowiązani są do posiadania swoich przyborów i materiałów wskazanych przez 
egzaminatorów, takich jak:  
− kartki A3,  
− farby wodne (akryle, tempery),  
− pędzle w kilku grubościach,  
− zestaw ołówków,  
− gumka.  
7. Na egzaminie praktycznym zwracamy uwagę na: zdolności wnikliwej obserwacji natury, 
umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także koloru, poprawność 
kompozycji zadanego tematu, różnorodność środków ekspresji plastycznej.  
8. W wyniku egzaminu praktycznego kandydat może uzyskać:  
- rysunek -0-10 pkt.,  
- malarstwo -0-10 pkt.,  



- kompozycja przestrzenna -0-10pkt.,  
- rozmowa kwalifikacyjna -0-10pkt.  
 
RAZEM maksymalnie suma 40 punktów.  
9. Kandydat zdał egzamin, jeżeli uzyskał co najmniej 20 punktów.  
Otrzymanie 0 punktów z którejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata.  
10. Wyniki egzaminu praktycznego, decyzją Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne i nieodwołalne.  
11. Kandydatami wstępnie zakwalifikowanymi do przyjęcia do szkoły, zostają uczniowie z 
najwyższą punktacją, w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przewidzianych na dany rok szkolny.  
12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria:  
− wielodzietność rodziny kandydata;  
− niepełnosprawność kandydata;  
− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  
− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  
− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  
− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
− objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
Kryteria mają jednakową wartość.  
13. Komisja egzaminacyjna ogłasza listę kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły do dnia 10.06.2022 roku.  
14. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły, w 
dniach 27-30.06.2022 roku składają potwierdzenie woli  
uzupełniając dokumenty:  
− oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  
− kartę zdrowia z Gabinetu Pielęgniarskiego ze szkoły podstawowej- jeżeli taką posiada.  
15. Decyzję o przyjęciu kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych podejmuje Komisja 
Rekrutacyjna.  
16. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej, wywiesza się na tablicy 
informacyjnej szkoły oraz zamieszcza na stronie internetowej szkoły dnia 04.07.2021 roku  
17. Odwołania od decyzji mogą być zgłaszane do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od daty 
wywieszenia listy.  
18. Całość prac Komisji dokumentuje protokół, który zawiera między innymi, listę kandydatów 
zawierającą szczegółową punktację z egzaminu praktycznego z zastosowaniem skali punktowej.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły. 


