REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPO£U SZKÓ£ PLASTYCZNYCH W D¥BROWIE GÓRNICZEJ
Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W oparciu o:
Rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.05.2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do publicznych szkól i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. z 2014 r.
poz.686)
Ustawê z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2016 r. poz .1943, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postêpowania rekrutacyjnego oraz postêpowania
uzupe³niaj¹cego do publicznych przedszkoli, szkó³ i placówek. Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
–Prawo Oœwiatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 ze zm.).
§1
Powo³anie Komisji
Rekrutacjê Kandydatów do klas pierwszych Liceum Plastycznego w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi Szkolna Komisja
Rekrutacyjna i Kwalifikacyjna powo³ana przez Dyrektora Szko³y
W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor Zespo³u Szkó³ Plastycznych powo³uje komisje kwalifikacyjn¹,
wyznacza jej przewodnicz¹cego oraz okreœla zadania cz³onków komisji.

§2
Zadania
1. Do zadañ Komisji Rekrutacyjnej nale¿y:
a. ustalenie wyników postêpowania rekrutacyjnego, w szczególnoœci z zachowaniem obowi¹zuj¹cych zasad rekrutacji,
b. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomoœci listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych, lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
c. przygotowanie oraz podanie od publicznej wiadomoœci listy kandydatów przyjêtych i kandydatów nieprzyjêtych,
lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjêtych i nieprzyjêtych.
d. Przygotowanie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów kompetencji
(egzaminy wstêpne z rysunku, malarstwa, kompozycji, rozmowa kwalifikacyjna) i podanie przyznanej liczby punktów
poszczególnym kandydatom
e. listy o których mowa w pkt. b i c, podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szko³y oraz opublikowanie na stronie internetowej szko³y. Listy zawieraj¹ imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejnoœci alfabetycznej oraz liczbê punktów, która upowa¿nia do przyjêcia.
f. w przypadku, gdy w toku procesu rekrutacji przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnieñ kierunkowych, sprawdzian
predyspozycji jêzykowych, sprawdzian kompetencji jêzykowych lub próba sprawnoœci fizycznej – przeprowadzenie
sprawdzianów i prób,
g. sporz¹dzenie protoko³u postêpowania rekrutacyjnego,
h. weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
i. w przypadku wykorzystania w procesie rekrutacji systemu elektronicznego nadzór nad poprawnoœci¹ jego
wykorzystania,
j. sporz¹dzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnieñ odmów przyjêcia kandydatów, których
rodzice o to wyst¹pili,
k. niezw³oczne udzielanie Dyrektorowi szko³y wszelkich wyjaœnieñ, w szczególnoœci w odniesieniu do kandydatów,
których rodzice wnieœli odwo³anie od rozstrzygniêcia Komisji Rekrutacyjnej,
l. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie ca³ego procesu rekrutacji, z poszanowaniem
zapisów ustawy o systemie oœwiaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Komisji Rekrutacyjnej nale¿y w szczególnoœci:
a. okreœlenie szczegó³owego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
b. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
c. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej,
d. wspó³praca z innymi komórkami szko³y/przedszkola,
e. kierowanie ¿¹dañ przedstawienia przez rodziców dokumentów potwierdzaj¹cych okolicznoœci zawarte
w dostarczonych wnioskach oraz okreœlanie wi¹¿¹cych ich terminów dostarczenia tych dokumentów,
f. wystêpowanie do wójta/burmistrza/prezydenta miasta w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania kandydata
o potwierdzenie wybranych okolicznoœci wskazanych w przedstawionym wniosku i dokumentach.
3. Komisja Rekrutacyjna wspó³pracuje z innymi komórkami szko³y, w tym w szczególnoœci z sekretariatem, w zakresie
gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami.

§3
Zasady pracy
1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje wiêkszoœci¹ g³osów przy udziale co najmniej 2/3 pe³nego sk³adu Komisji.
2. W przypadku, gdy Komisja nie jest w stanie wy³oniæ wiêkszoœci decyduj¹cy g³os ma Przewodnicz¹cy Komisji
Rekrutacyjnej.
3. Protokó³ postêpowania rekrutacyjnego, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. e podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji
Rekrutacyjnej.
4. Ka¿demu cz³onkowi Komisji Rekrutacyjnej przys³uguje prawo zg³oszenia do protoko³u, o którym mowa w ust. 3 zdania
odrêbnego wraz z uzasadnieniem lub uwag.

§4
Bezstronnoœæ
1. Cz³onkowie Komisji Rekrutacyjnej pracuj¹ w niej z zachowaniem zasad profesjonalizmu, rzetelnoœci i bezstronnoœci,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym w ZSP Kodeksem etyki.
2. W przypadku, gdy praca w Komisji Rekrutacyjnej rodzi lub mo¿e rodziæ ryzyko niezachowania zasad, o których mowa
w ust. 1 lub powodowaæ dla cz³onka Komisji konflikt interesów (w szczególnoœci w sytuacji, gdy postêpowaniem
rekrutacyjnym objête jest dziecko cz³onka Komisji Rekrutacyjnej lub dziecko cz³onka jego bliskiej rodziny) osoba taka
jest zobowi¹zana do zawieszenia swojej pracy w Komisji i niezw³ocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora
szko³y.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor szko³y niezw³ocznie w trybie zarz¹dzenia zmienia sk³ad Komisji
Rekrutacyjnej usuwaj¹c z niej cz³onków, o których mowa w ust. 2, zastêpuj¹c ich innymi osobami lub zmniejszaj¹c
sk³ad Komisji.

§5
Postêpowanie uzupe³niaj¹ce
1. W przypadku, gdy w wyniku postêpowania rekrutacyjnego nie wszystkie oferowane przez szko³ê miejsca zosta³y
obsadzone Komisja Rekrutacyjna prowadzi tak¿e postêpowanie uzupe³niaj¹ce, które powinno zakoñczyæ siê do koñca
sierpnia.
2. Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w postêpowaniu uzupe³niaj¹cym s¹ identyczne, jak w przypadku
podstawowego postêpowania rekrutacyjnego.
3. W odniesieniu do zapisów w §2 ust. 1 lit. e, z postêpowania uzupe³niaj¹cego sporz¹dza siê odrêbny protokó³.
4. Postêpowanie uzupe³niaj¹ce do szko³y powinno zakoñczyæ siê do koñca sierpnia roku szkolnego poprzedzaj¹cego rok
szkolny, na który jest przeprowadzane postêpowanie rekrutacyjne.

§6
O przyjêcie do klasy pierwszej ubiegaæ siê mo¿e kandydat :
1.

Do Liceum Plastycznego , który w danym roku kalendarzowym koñczy nie wiêcej ni¿ 17 lat

§7
Wymagane dokumenty
Kandydaci albo rodzice ( prawni opiekunowie) niepe³noletniego kandydata ubiegaj¹cego siê o przyjêcie do szko³y sk³adaj¹
nastêpuj¹ce dokumenty:
1. Do Liceum Plastycznego
- wniosek o przyjêcie do szko³y za³¹cznik nr 1
- ankieta osobowa kandydata za³¹cznik nr 2
- ankieta pedagogiczno – psychologiczna za³¹cznik nr 3
- zaœwiadczenie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do podjêcia kszta³cenia w zawodzie plastyk
- œwiadectwo ukoñczenia kl. II gimnazjum – kserokopia ( orygina³ do wgl¹du)
- zaœwiadczenie o uczêszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum
- oceny z pó³rocza kl. III gimnazjum poœwiadczone pieczêci¹ szko³y
- 2 fotografie- teczka z zestawem 10 prac plastycznych wykonanych w dowolnej technice
- œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum - orygina³
- zaœwiadczenie z OKE o zdanym egzaminie po gimnazjum – orygina³
- karta zdrowia, karta szczepieñ

§8
Przyjêcie do szko³y
1. Do publicznych szkó³ artystycznych mog¹ byæ przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postêpowania
rekrutacyjnego. Warunkiem przyjêcia kandydata do Liceum Plastycznego jest zdanie przez kandydata egzaminu
wstêpnego. Ocena koñcowa z egzaminu wstêpnego jest œredni¹ arytmetyczn¹ z egzaminów cz¹stkowych
(egz. z rysunku, egz. z malarstwa, egz. z kompozycji, rozmowa kwalifikacyjna). Za œredni¹ arytmetyczn¹ uzyskan¹
z egzaminu kandydat otrzymuje liczbê punktów równ¹ tej œredniej. Przy obliczaniu œredniej arytmetycznej przyjmuje
siê nastêpuj¹ce wartoœci punktowe:
celuj¹cy – 6 pkt.
bardzo dobry- 5 pkt.
dobry – 4 pkt.
dostateczny – 3 pkt.
dopuszczaj¹cy – 0 pkt.
Warunkiem przyjêcia do Liceum Plastycznego jest uzyskanie przez kandydata z egzaminu wstêpnego minimum 3 pkt.
2. W pierwszej kolejnoœci przyjmowani s¹ uczniowie którzy uzyskali z egzaminu wstêpnego najwy¿sz¹ liczbê punktów –
maksymalnie 6 pkt. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstêpny, jest wiêksza ni¿ liczba miejsc
lub kandydaci uzyskali równorzêdne wyniki na pierwszym etapie postêpowania rekrutacyjnego, na drugim etapie
postêpowania rekrutacyjnego brane s¹ pod uwagê ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
- wielodzietnoœæ rodziny kandydata, 2pkt
- niepe³nosprawnoœæ kandydata, 2pkt
- niepe³nosprawnoœæ jednego z rodziców kandydata, 2pkt
- niepe³nosprawnoœæ obojga rodziców kandydata, 2pkt
- niepe³nosprawnoœæ rodzeñstwa kandydata, 2pkt
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 2pkt
- objêcie kandydata piecz¹ zastêpcz¹.2pkt
- minimalna ocena z zachowania poprawna
- œrednia ocen z wybranych przedmiotów (jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy,plastyka) nie mniej ni¿
dostateczny.
Oceny z wybranych przedmiotów s¹ przeliczane na punkty wg schematu:
celuj¹cy - 6 pkt.
bardzo dobry - 5 pkt.
dobry - 4 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
dopuszczaj¹cy - 0 pkt.
3. Rodzicom kandydatów nieprzyjêtych przys³uguje w terminie 7dni, od podania do wiadomoœci publicznej listy
przyjêtych do szko³y, prawo wyst¹pienia do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjêcia dziecka do szko³y.
4. Uzasadnienie sporz¹dza siê w terminie 5 dni od dnia wyst¹pienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna
z wnioskiem o sporz¹dzenie uzasadnienia odmowy przyjêcia kandydata do szko³y. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjêcia, w tym najni¿sz¹ liczbê punktów, która uprawnia³a, oraz liczbê punktów, któr¹ kandydat uzyska³
w postêpowaniu rekrutacyjnym.
5. Rodzic lub prawny opiekun kandydata mo¿e wnieœæ do dyrektora szko³y odwo³anie od rozstrzygniêcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
6. Dyrektor szko³y rozpatruje odwo³anie od rozstrzygniêcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 5, w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwo³ania. Na rozstrzygniecie dyrektora szko³y s³u¿y skarga do s¹du administracyjnego.

§9
Przyjecie do szko³y na podstawie wygranej w Regionalnym Konkursie Plastycznym
„Spotkania z martw¹ natur¹” organizowanym przez Zespó³ Szkó³ Plastycznych w D¹browie Górniczej
- Indeks Zespo³u Szkó³ Plastycznych
1. G³ówna wygrana w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Spotkania z Martw¹ Natur¹” jest równoznaczna
z otrzymaniem przez uczestnika Indeksu Zespo³u Szkó³ Plastycznych – zwolnienie z czêœci praktycznej egzaminu
wstêpnego i przyjêcie do Liceum Plastycznego. Regulamin konkursu w za³¹czeniu. Laureaci za³¹czaj¹ kserokopie
Indeksu Zespo³u Szkó³ Plastycznych do dokumentacji rekrutacyjnej.

Przewodnicz¹cy Komisji Rekrutacyjnej
Wicedyrektor ds. artystycznych
Marcin Korek

