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      REGULAMIN REKRUTACJI  
      DO LICEUM PLASTYCZNEGO W SZCZECINIE 

 
 

§ 1 
PODSTAWA PRAWNA 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
z dnia 15 MAJA 2014 r.  

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych.  

(Dz. U. z 2014 r., poz.686.) 
 

§ 2 
PROFIL KANDYDATA 

Kandydatem do klasy pierwszej Liceum Plastycznego w Szczecinie mogą być absolwenci gimnazjów, 
którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 17 lat, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami 
plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz prezentują dobry poziom wiedzy ogólnej.  
 
 

§ 3 
WARUNKI PRZYJĘCIA DO LICEUM PLASTYCZNEGO W SZCZECINIE 

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na postawie:  
1. Konsultacji,  
2. Egzaminu praktycznego,  
3. Egzaminu ustnego.  

 
1. Konsultacja: 

Konsultacja odbywa się od połowy lutego do końca maja, codziennie - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 
15.00.  Należy przedstawić do wglądu minimum od 5 do 20 prac z rysunku i malarstwa w dowolnym formacie i 
technice). Pozytywna opinia po konsultacji warunkuje przystąpienie do egzaminu praktycznego.  

 
2. Egzamin praktyczny: 

Egzamin praktyczny jest warunkiem dopuszczenia do części teoretycznej i obejmuje następujące kategorie: 
• Rysunek (martwa natura,)  - 90 min.; 
• Malarstwo (martwa natura) – 90 min.; 
• Kompozycja przestrzenna - rzeźba w glinie z wyobraźni na zadany temat – 90 min. 

Na egzamin należy przynieść: ołówki, pędzle, farby wodne (tempery), naczynie na wodę, szmatkę do wycierania 
pędzli, paletę, nożyk do rzeźbienia w glinie oraz legitymację szkolną. 

 
3. Egzamin ustny: 

Egzamin ustny ze znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym 
podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. 
 
 

4. Punktacja 
Kandydat zdał egzamin do Liceum Plastycznego, jeśli uzyskał: 

• minimum 9/18 pkt. z egzaminu praktycznego, 
• minimum 3/6 pkt. z egzaminu ustnego. 

 
Kandydat, który zdał egzamin do Liceum Plastycznego, zostanie wpisany na listę uczniów, jeżeli uzyska 
następujące wyniki z zakresu: 
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− języka polskiego 50%, 
− historii i wiedzy o społeczeństwie 50%, 
− matematyki 40%, 
− przedmiotów przyrodniczych 50%, 
− języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 50%. 

 
 

§ 4 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. W sytuacji, kiedy liczba miejsc jest mniejsza niż liczba uczniów, którzy uzyskali wymaganą 
ilość punktów Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna weźmie pod uwagę oceny na świadectwie szkolnym i inne 
osiągnięcia ucznia np.: udział w konkursach i olimpiadach; 

2. Uczniem Liceum Plastycznego w Szczecinie nie może zostać kandydat, który na świadectwie ukończenia klas II i III 
gimnazjum otrzymał najniższą ocenę z zachowania; 

3. Ogłoszenie Listy przyjętych następuje niezwłocznie po zakończeniu wszelkich czynności proceduralnych. 
4. Odwołania dotyczące przebiegu egzaminów należy składać w siedzibie szkoły, w terminie trzech dni roboczych od 

zakończenia części teoretycznej, do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej; 
5. Wszelkie niejasności związane z pracą Przewodniczącego oraz członków Komisji Rekrutacyjnej rozstrzyga Dyrektor 

Szkoły; 
6. Ostateczną listę kandydatów zatwierdza Dyrektor Liceum Plastycznego w Szczecinie; 
7. Laureaci i finaliści Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez MEN, MKiDN oraz Kuratora Oświaty, mogą 

być przyjęci z pominięciem powyższych kryteriów, po złożeniu wymaganych dokumentów oraz zaświadczeń o 
uzyskanych tytułach finalisty lub laureata.  Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 
 
INFORMACJE DODATKOWE 

1. W terminie do końca maja należy złożyć w sekretariacie szkoły: 
1) wniosek o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem języka obcego, którego kandydat uczył się  

w gimnazjum, 
2) dwie fotografie(podpisane na odwrocie), 
3) informację dotyczącą imion rodziców, numeru telefonu domowego, numeru Pesel, 
4) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum z informacją wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, 
5) zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, wydanego 

przez lekarza specjalistę (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły). 
 

2. W terminie wyznaczonym przez Dyrektora Liceum Plastycznego, nie później niż do końca sierpnia należy 
dostarczyć: 

1) świadectwo ukończenia gimnazjum,  
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
3) bilans zdrowia (odebrany z gimnazjum). 

 
3. W szczególnych przypadkach, o których decyduje dyrektor szkoły, wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia 

gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego, mogą być powodem nie przyjęcia kandydata. 
 

4. W sprawach nieobjętych  tekstem niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Prawa Oświatowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała Monika Bielec 


