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REKRUTACJA 2021/2022
DOKUMENTACJA
Wniosek o przyjęcie do szkoły WYPEŁNIONY CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI !!!
(druk wydaje sekretariat szkoły lub jest do pobrania na stronie internetowej szkoły).
Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej.
Teczkę z 10 pracami plastycznymi (rysunek: ołówek, węgiel rysunkowy, malarstwo:
akwarela, tempera itp. ) Teczkę należy opisać danymi ucznia (w lewym górnym rogu wpisać
imię, nazwisko kandydata.
2 zdjęcia legitymacyjne (30 x 42 mm). Zdjęcia na odwrocie opisane danymi ucznia.
15.04 – 05.06.2021
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.
Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku kandydata/ucznia
Klauzula RODO

EGZAMINY WSTĘPNE

17.06.2021

Rozpoczęcie egzaminu godzina 9:00, zakończenie egzaminu godzina 11:00.
Zbiórka
kandydatów przed egzaminem o 8.30. Udział w egzaminie za okazaniem ważnego dokumentu
tożsamoœci ze zdjcięem – wazna legitymacja szkolna.
Na egzamin kandydaci przynoszą swoje materiały: ołówki różnej twardości HB, B3, B5, B8,
gumka, nożyk do strugania ołówków, brystol wym.30x40 -format A3.
Rozpoczęcie egzaminu godzina11:00, zakończenie egzaminu godzina 13:00 Na egzamin
kandydaci przynoszą swoje materiały: farby temperowe, pędzle, pojemnik na wodę, paleta,
szmatka, brystol wym.30x40 –format A3.

18.06.2021

Rozpoczęcie egzaminu godzina 9:00, zakończenie egzaminu godzina 11:00.
Zbiórka
kandydatów przed egzaminem o 8.30. Udział w egzaminie za okazaniem ważnego dokumentu
tożsamoœci ze zdjcięem – wazna legitymacja szkolna.
Na egzamin kandydaci przynoszą swoje materiały: brystol wym. 30x40 –format A3, kredki,
mazaki, linijka, gumka, papier kolorowy, papier biały, klej, nożyczki.

OGŁOSZENIA
Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych od godziny 12:00
21.06.2021
25.06.2021
09-14.07.2021
14.07.2021

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych.
składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty OKE (oryginał)
Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klasy I O GODZINIE 17:00
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