INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJÓW
dotycz¹ca
Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kantora
w D¹browie Górniczej
Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora w D¹browie Górniczej prowadzi naukê na czterech kierunkach specjalnoœci
artystycznej:
Techniki graficzne - techniki druku artystycznego, techniki graficzne- projektowanie graficzne,
Formy rzeŸbiarskie - szk³o artystyczne, techniki malarstwa dekoracyjnego-witra¿
W szkole realizowane jest kszta³cenie ogólnokszta³c¹ce i kszta³cenie artystyczne.
Nauka w szkole trwa 4 lata. Koñczy siê egzaminem dyplomowym i maturalnym uprawniaj¹cym do wyboru studiów
na ró¿nych kierunkach w kraju jak i zagranic¹.
O przyjêcie do klasy I Liceum Plastycznego mo¿e ubiegaæ siê m³odzie¿ wykazuj¹ca siê zdolnoœciami plastycznymi
i manualnymi, wra¿liwoœci¹ artystyczn¹, zainteresowaniami artystyczno - zawodowymi oraz prezentuj¹ dobry
poziom wiedzy ogólnej.
Warunkiem ubiegania siê o przyjêcie do czteroletniego Liceum Plastycznego w D¹browie Górniczej jest
nieprzekroczenie 17 roku ¿ycia oraz posiadanie œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum.
Do szko³y prowadzona jest rekrutacja elektroniczna uczniowie rejestruj¹ siê w systemie elektronicznym
od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 4 czerwca 2018 r. (po za³o¿eniu konta i wygenerowaniu wniosku nale¿y go
wydrukowaæ i dostarczyæ do szko³y)
adres strony: http://www.slaskie.edu.com.pl/kandydat
Kandydaci powinni z³o¿yæ w szkole nastêpuj¹ce dokumenty:
• Ankieta osobowa WYPE£NIONA CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI !!! (druk wydaje sekretariat szko³y
lub do pobrania na stronie internetowej szko³y, wype³niony dokument z³o¿yæ do koñca maja 2018r.)
• Wydruk wniosku wype³nionego po zalogowaniu siê w elektronicznym systemie rekrutacji
http://www.slaskie.edu.com.pl/kandydat (dostarczyæ razem z dokumentami sk³adanymi do szko³y)
• Teczkê z 10 pracami plastycznymi (rysunek: o³ówek, wêgiel rysunkowy, malarstwo: akwarela, tempera itp.)
• Teczkê nale¿y opisaæ danymi ucznia (w lewym górnym rogu wpisaæ imiê, nazwisko kandydata, na œrodku teczki
wpisaæ szko³ê do której kandydat ubiega siê o przyjêcie – Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora D¹browa
Górnicza) (z³o¿yæ do koñca maja 2018r.)
• 2 zdjêcia legitymacyjne (30 x 42 mm). Zdjêcia na odwrocie opisane danymi ucznia.
(z³o¿yæ do koñca maja 2018r.)
• Zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do nauki w szkole plastycznej II stopnia
(daltonizm, epilepsja, alergia). Zaœwiadczenie lekarskie jest niezbêdne. Szko³a musi posiadaæ informacjê o tym,
czy œrodowisko pracowni artystycznych (farby, rozpuszczalniki i inne) nie bêd¹ dzia³a³y na kandydata
niekorzystnie i nie wywo³aj¹ u niego niepo¿¹danych reakcji podczas pracy. Wystarczy zaœwiadczenie od lekarza
pierwszego kontaktu, na którym znajdowaæ siê bêdzie informacja o braku przeciwwskazañ do kontynuowania
nauki w szkole plastycznej. (z³o¿yæ do koñca maja 2018r.)
• Œwiadectwo ukoñczenia klasy III gimnazjum - orygina³ i zaœwiadczenie o zdanym egzaminie z OKE - orygina³
(z³o¿yæ w terminie 22 - 26 czerwca 2018r.)
• Karta zdrowia, bilans zdrowia (dokumenty nale¿y odebraæ od pielêgniarki szkolnej w szkole, do której kandydat
uczêszcza³ ) (z³o¿yæ w terminie 22-26 czerwca 2018r.)
• Og³oszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum plastycznego og³oszone
zostanie 6 lipca 2018 r.

• Potwierdzenia woli uczêszczania do liceum plastycznego nale¿y dokonaæ do 12 lipca 2018 r.
• Og³oszenie listy kandydatów przyjêtych i nieprzyjêtych do liceum plastycznego nast¹pi 13 lipca 2018 r.
• Oœwiadczenie rodzica o wyra¿eniu zgody na wykorzystanie wizerunku kandydata/ucznia
(z³o¿yæ z dokumentami do koñca maja 2018 r.)
• Osoby, które wygra³y Regionalny Konkurs Plastyczny „Spotkania z Martw¹ Natur¹” i otrzyma³y Indeks Zespo³u
Szkó³ Plastycznych w D¹browie Górniczej proszone s¹ o za³¹czenie kserokopii do dokumentacji rekrutacyjnej.
Osoby te s¹ zobowi¹zane do zarejestrowania siê w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i do z³o¿enia ca³ej
dokumentacji rekrutacyjnej w ww. terminach.
Kandydaci zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia wymaganych przez szko³ê dokumentów w terminach okreœlonych
w powy¿szym harmonogramie rekrutacji. Niez³o¿enie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych
dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postêpowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
O przyjêciu do szko³y decyduje wynik sprawdzianu kompetencji (egzamin wstêpny sprawdzaj¹cy umiejêtnoœci
z rysunku, malarstwa, kompozycji, rozmowa kwalifikacyjna). Kandydaci wykonuj¹ prace plastyczne na zadany temat
w technice okreœlonej przez komisjê egzaminacyjn¹.
Decyzjê o przyjêciu do Liceum Plastycznego podejmuje dyrektor Zespo³u Szkó³ Plastycznych w D¹browie Górniczej
w porozumieniu z Komisj¹ rekrutacyjn¹, na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstêpnego oraz ca³oœciowego
wyniku postêpowania rekrutacyjnego.
Kandydat mo¿e byæ zwolniony z czêœci praktycznej egzaminów wstêpnych, je¿eli jest Laureatem Regionalnego
Konkursu Plastycznego „Spotkania z Mart¹ Natur¹” organizowanego przez Zespó³ Szkó³ Plastycznych
w D¹browie Górniczej i otrzyma³ Indeks Zespo³u Szkó³ Plastycznych w D¹browie Górniczej. Nale¿y za³¹czyæ
kserokopiê Indeksu Zespo³u Szkó³ Plastycznych w D¹browie Górniczej do sk³adanej dokumentacji rekrutacyjnej.
Egzaminy wstêpne do Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kantora w D¹browie Górniczej odbêd¹ siê
w dniach 11-12 czerwca 2018 r. (szczegó³owy harmonogram dostêpny na stronie internetowej szko³y)
Sk³adaj¹ siê na nie: egzamin z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Kandydatów do Liceum Plastycznego
obowi¹zuje ponadto rozmowa kwalifikacyjna, której podstaw¹ jest sprawdzenie zainteresowañ wybran¹ dziedzin¹
sztuki i zjawiskami kulturalnymi.

Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y:
LICEUM PLASTYCZNE
im. Tadeusza Kantora
ul. Kosmonautów 8
41-303 D¥BROWA GÓRNICZA
tel. 32 260 32 40
www.zspdabrowa.pl

