INFORMACJA
DLA KANDYDATÓW DO 5 LETNIEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej prowadzi naukę na czterech kierunkach
specjalności artystycznej:
techniki graficzne- techniki druku artystycznego, techniki graficzne- projektowanie
graficzne, formy rzeźbiarskie – szkło artystyczne, techniki malarstwa dekoracyjnegowitraż.
W szkole realizowane jest kształcenie ogólnokształcące i kształcenie artystyczne.
Nauka w szkole trwa 5 lat. Kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym uprawniającym do
wyboru studiów na różnych kierunkach w kraju jak i zagranicą.
O przyjęcie do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych może ubiegać się młodzież wykazująca się
zdolnościami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz prezentująca dobry poziom
wiedzy ogólnej.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej.

Dokumentację należy składać w sekretariacie szkoły w terminie
od 15 kwietnia 2020r. do 5 czerwca 2020r.
Szkoła nie prowadzi naboru elektronicznego – wszystkie informacje dotyczące
rekrutacji znajdują się na stronie szkoły www.zspdabrowa.pl w zakładce dla kandydata.
Kandydaci powinni złożyć w szkole następujące dokumenty:
Wniosek o przyjęcie do szkoły WYPEŁNIONY CZYTELNIE DRUKOWANYMI
LITERAMI !!! (druk wydaje sekretariat szkoły lub jest do pobrania na stronie internetowej
szkoły, wypełniony dokument należy złożyć do 5 czerwca 2020r.)
2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej (należy złożyć
do 5 czerwca 2020r.)
3.
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 kandydata, na środku teczki wpisać szkołę do której kandydat ubiega się
o przyjęcie – Liceum Sztuk Plastycznych Dąbrowa Górnicza )
(należy złożyć do 5 czerwca 2020r.)
4.
2 zdjęcia legitymacyjne (30 x 42 mm). Zdjęcia na odwrocie opisane danymi ucznia.
(należy złożyć do 5 czerwca 2020r.)
1.

5.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole plastycznej
II stopnia (daltonizm, epilepsja, alergia). Zaświadczenie lekarskie jest niezbędne. Szkoła musi
posiadać informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznych (farby, rozpuszczalniki i
inne) nie będą działały na kandydata niekorzystnie i nie wywołają u niego niepożądanych
reakcji podczas pracy. Wystarczy zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, na
którym znajdować się będzie informacja o braku przeciwwskazań do kontynuowania
nauki w szkole plastycznej. (należy złożyć do 5 czerwca 2020r).

Świadectwo ukończenia klasy VIII szkoły podstawowej oryginał i zaświadczenie o
zdanym egzaminie z OKE – oryginał (należy złożyć w terminie do 29 czerwca 2020r.) jest
to poświadczenie woli kandydata do podjęcia nauki w Liceum Sztuk Plastycznych.
7. Karta zdrowia, bilans zdrowia (dokumenty należy odebrać od pielęgniarki szkolnej
w szkole, do której kandydat uczęszczał ) (należy złożyć w terminie 29 czerwca 2020r.)
8. Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku kandydata/ucznia
(należy złożyć z dokumentami do 5 czerwca 2020r.)
9. Klauzula RODO (należy złożyć do 5 czerwca 2020r.)
6.

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 dalszego postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
O przyjęciu do szkoły decyduje wynik sprawdzianu kompetencji (egzamin wstępny sprawdzający
umiejętności z rysunku, malarstwa, kompozycji - kandydaci wykonują prace plastyczne na zadany
temat w technice określonej przez komisję egzaminacyjną oraz egzamin ustny z ze znajomości
zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą
programową kształcenia ogólnego dla klas IV –VIII szkoły podstawowej).
Decyzję o przyjęciu do Liceum Sztuk Plastycznych 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.
OGŁOSZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpoczęcie składania dokumentacji rekrutacyjnej 15 kwietnia 2020r.
Zakończenie składania dokumentacji rekrutacyjnej i zamknięcie listy kandydatów
przystępujących do egzaminu wstępnego do LSP 5 czerwca 2020r.
Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych nastąpi 22 czerwca 2020r. od godz. 12.00
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Sztuk
Plastycznych nastąpi 22 czerwca 2020r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych 30 czerwca 2020r.
Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klasy I 30 czerwca 2020r. godz. 17.00

Egzaminy wstępne do Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej odbędą się
w dniach 18-19 czerwca 2020r.
(szczegółowy harmonogram dostępny na stronie internetowej szkoły)

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
ul. Kosmonautów 8
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
tel. (32) 260 -32 -40
adres internetowy: http://www.zspdabrowa.pl

