INFORMACJA
DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJÓW
dotycząca
Liceum Plastycznego
im. Tadeusza Kantora
w Dąbrowie Górniczej
Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej prowadzi naukę na czterech
kierunkach specjalności artystycznej:
Techniki graficzne- techniki druku artystycznego, techniki graficzne- projektowanie
graficzne, Formy rzeźbiarskie - szkło, techniki malarstwa dekoracyjnego- witraż
Wszyscy uczniowie korzystają z pracowni internetowej, fotografii, grafiki komputerowej, rzeźby
i innych.
Nauka w szkole trwa 4 lata. Kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym uprawniającym do
wyboru studiów na różnych kierunkach w kraju jak i zagranicą
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do czteroletniego Liceum Plastycznego
w Dąbrowie Górniczej wymagane jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa
ukończenia gimnazjum.

Do szkoły prowadzona jest rekrutacja elektroniczna

uczniowie
rejestrują się w systemie elektronicznym od dnia 19.05.2017r. do dnia 2 czerwca 2017r.
(po założeniu konta i wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować i dostarczyć do szkoły)

adres strony: http://www.slaskie.edu.com.pl
Kandydaci powinni złożyć w szkole następujące dokumenty:










Ankieta osobowa i wniosek wraz z załącznikami WYPEŁNIONE CZYTELNIE
DRUKOWANYMI LITERAMI !!! (druki wydaje sekretariat szkoły lub do pobrania
na stronie internetowej szkoły, wypełnione złożyć do końca maja 2017r.)
Wydruk podania wypełnionego po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji
http://www.slaskie.edu.com.pl
Teczkę z 10 pracami plastycznymi (rysunek: ołówek, węgiel rysunkowy, ma1arstwo:
akwarela, tempera itp. ) Teczkę należy opisać danymi ucznia (w lewym górnym rogu wpisać
imię, nazwisko, pesel, data urodzenia kandydata, na środku teczki wpisać szkołę do której
kandydat ubiega się o przyjęcie – Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora
Dąbrowa Górnicza ) (złożyć do końca maja 2017r.)
2 zdjęcia legitymacyjne (30 x 42 mm). Zdjęcia na odwrocie opisane danymi ucznia.
(złożyć do końca maja 2017r.)
Świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum (może być kserokopia, złożyć do końca
maja 2017r.)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej II stopnia
(daltonizm, epilepsja, alergia). (złożyć do końca maja 2017r.)
Świadectwo ukończenia klasy III gimnazjum-oryginał i zaświadczenie o zdanym
egzaminie z OKE – oryginał (złożyć w terminie 23 - 27 czerwca 2017r.)
Bilans
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karta
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(złożyć w terminie 23-27 czerwca 2017r.)





Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do liceum plastycznego ogłoszone
zostanie 7 lipca 2017r.
Potwierdzenia woli uczęszczania do liceum plastycznego należy dokonać
do 13 lipca 2017r.
Ogłoszenie listy kandydatówo przyjętych do liceum plastycznego nastąpi 14 lipca 2017r.
Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych przez szkołę dokumentów
w terminach określonych w powyższym harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie
w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje
niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje wynik sprawdzianu kompetencji (egzamin wstępny) (umiejętności
manualnych i plastycznych – rysunek, malarstwo, kompozycja, rozmowa kwalifikacyjna).
Kandydaci wykonują prace plastyczne na zadany temat w technice określonej przez komisję
egzaminacyjną.
Decyzję o przyjęciu do Liceum Plastycznego podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej w porozumieniu z Komisją rekrutacyjną, na podstawie ostatecznej oceny
z egzaminu wstępnego oraz całościowego wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Egzaminy wstępne do Liceum Plastycznego odbędą się w dniach 05-06 czerwca
2017r. (szczegółowy harmonogram dostępny na stronie internetowej szkoły)
Składają się na nie: egzamin z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Kandydatów do
Liceum Plastycznego obowiązuje ponadto rozmowa kwalifikacyjna, której podstawą jest
sprawdzenie zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
LICEUM PLASTYCZNE
im. Tadeusza Kantora
ul. Kosmonautów 8
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
tel. (32) 260 -32 -40
adres internetowy: http://www.zspdabrowa.pl

