
Regulamin kwalifikacji uczniów klasy pierwszej do kształcenia 
kierunkowego na specjalizacjach. 

 
 
Uczniowie , którzy z wynikiem pozytywnym zakończyli rekrutację do klasy pierwszej LP  
w Szczecinie, kwalifikowani są do kształcenia kierunkowego, które zgodnie z przepisami           
prawa oraz możliwościami pracowni odbywa się w grupach: 
 

1. Specjalności: Techniki graficzne  
            Specjalizacja:  Projektowanie graficzne z językiem niemieckim i angielskim  
            Ilość uczniów 11-12 
 

2. Techniki graficzne  
Specjalizacja: Techniki druku artystycznego z językiem francuskim i angielskim 

            Ilość uczniów 8 
  

3. Formy rzeźbiarskie  
Specjalizacja: Snycerstwo z językiem niemieckim i angielskim 

            Ilość uczniów 11-12 
  

4. Techniki renowacyjne  
Specjalizacja: Renowacja mebli i wyrobów snycerskich z językiem francuskim  
i angielskim  

            Ilość uczniów 11-12 
 
Diagnoza predyspozycji i próby sprawności kierunkowych oraz kwalifikacja uczniów do          
kształcenia kierunkowego na specjalizacjach odbywa się w pierwszym tygodniu września -           
według odrębnego harmonogramu.  
 
 
 

Diagnoza predyspozycji i próby sprawności kierunkowych - wtorek, środa, 
czwartek. 

 
Każdy uczeń klasy pierwszej  uczestniczy w 4 modułach zajęć  prowadzonych przez 
nauczycieli wyżej wymienionych czterech specjalizacji. Czas jednego modułu  - 4 x 45min. 
Program jednego modułu zajęć: 
 

● Zapoznanie uczniów z podstawą programową kształcenia specjalizacji, ćwiczeniami 
programowymi, dalszymi kierunkami kształcenia.  
Czas 45min.  

● Diagnoza i ocena predyspozycji oraz próby sprawności kierunkowych.  
Czas 3x45min. 

  
Projektowanie graficzne: diagnoza predyspozycji w zakresie myślenia syntetycznego 
oraz umiejętności opracowania znaku graficznego (rysunek) 
 



Techniki druku artystycznego: diagnoza predyspozycji różnicowania światła i cienia 
oraz sprawności manualnej do posługiwania się technikami rysunkowymi (pędzel  
i tusz czarny) 
 

Snycerstwo: diagnoza predyspozycji w zakresie wyobraźni przestrzennej  
oraz sprawności manualnej do wykonywania prac rzeźbiarskich w drewnie. 
 

Renowacja mebli i wyrobów snycerskich: diagnoza predyspozycji oraz sprawności 
manualnej do wykonywania prac renowatorskich w zakresie renowacji mebli  
i wyrobów snycerskich. 
 

Kwalifikacja uczniów do kształcenia kierunkowego na specjalizacji - piątek  
 
● Wypełnienie przez uczniów klasy pierwszej imiennych deklaracji wyboru specjalizacji 

(na zajęciach integracyjnych prowadzonych przez pedagoga).  
Uczeń według kolejności (1,2,3,4 ) preferowanego przez siebie wyboru kształcenia  
wpisuje w tabeli nazwy czterech poznanych specjalizacji:  
− Projektowanie graficzne, 
− Techniki druku artystycznego, 
− Snycerstwo, 
− Renowacja mebli i wyrobów snycerskich. 
 

● Kwalifikacja uczniów klasy pierwszej do kształcenia kierunkowego na specjalizacji. 
Komisja kwalifikacyjna  godz.11.40 –12.40. 
 
I nabór na specjalizację 
Kryteria postępowania kwalifikacyjnego: 1 wybór ucznia oraz predyspozycje do 
kształcenia kierunkowego potwierdzone oceną 6, 5 ,4.  
 
II nabór na specjalizację 
Postępowanie uzupełniające przeprowadzane jest na specjalizacji, która po I naborze 
posiada wolne miejsca. 
Kryteria postępowania kwalifikacyjnego: 2 wybór ucznia oraz predyspozycje do 
kształcenia kierunkowego potwierdzone oceną 6, 5, 4. 
 
III nabór na specjalizację 
Postępowanie uzupełniające przeprowadzane jest na specjalizacji, która po I i II 
naborze posiada wolne miejsca. 
Kryteria postępowania kwalifikacyjnego: 3 wybór ucznia oraz predyspozycje do 
kształcenia kierunkowego potwierdzone wyższą oceną otrzymaną przez ucznia  
w stosunku do ocen jakie otrzymali pozostali uczniowie, którzy w 3 wyborze wskazali 
tę samą specjalizację.  
 
IV nabór na specjalizację 
Dodatkowe postępowanie uzupełniające przeprowadzane jest na specjalizacji, która po 
I , II i III naborze posiada wolne miejsca. 
 
Uwaga: 



W sytuacji gdy w I, II, III, IV naborze liczba miejsc na specjalizacji jest mniejsza niż 
liczba uczniów, którzy uzyskali taką samą ocenę z diagnozy predyspozycji i prób 
sprawności kierunkowych komisja bierze pod uwagę kryterium dodatkowe  - stanowi 
go suma punktów otrzymanych przez ucznia w części praktycznej egzaminu 
wstępnego w następujących kategoriach: 
 
− Projektowanie graficzne – rysunek i malarstwo, 
− Techniki druku artystycznego - rysunek i malarstwo, 
− Snycerstwo - kompozycja przestrzenna i rysunek,  
− Renowacja mebli i wyrobów snycerskich - kompozycja przestrzenna i malarstwo. 

 
Nauczyciele na wypełnionej przez ucznia imiennej deklaracji wyboru specjalizacji         
wpisują: 
− ocenę z diagnozy predyspozycji oraz prób sprawności kierunkowych oraz sumę          

punktów kryterium dodatkowego (jeżeli było brane pod uwagę)  
− informację o  zakwalifikowaniu do kształcenia kierunkowego na specjalizacji.  
Wypełnione przez uczniów i nauczycieli imienne deklaracje stanowią załącznik do          
wypełnionego ręcznie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
 

● Sporządzanie , sprawdzenie , druk list uczniów klasy pierwszej zakwalifikowaniu do 
kształcenia kierunkowego na czterech specjalizacjach. godz.12.50 - 14.00 

      Listy sporządza sekretarz szkoły we współpracy z nauczycielem każdej specjalizacji  
     (w oparciu o imienne deklaracje uczniów oraz o protokół ). 
● Wywieszenie list uczniów przyjętych do kształcenia kierunkowego na specjalizacji 

godz.14.00 


