INFORMACJA O TERMINACH ORAZ WARUNKACH PRZEPROWADZENIA EGZAMINU WSTĘPNEGO
DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w
TARNOWIE prowadzi nabór do klas pierwszych:
1) 5 – letniego Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych;
2) 4 – letniego Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów gimnazjów;
3) 2 – letniego Policealnego Studium Plastycznego dla absolwentów szkół średnich.
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH jest szkołą artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie
liceum ogólnokształcącego oraz kształcenie artystyczne (specjalność artystyczna, historia sztuki,
rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, projektowanie
multimedialne). Języki obce nauczane w LSP to język angielski i język francuski. Dla absolwentów
szkoły podstawowej nauka trwa 5 lat, natomiast dla absolwentów gimnazjum 4 lata.
Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalności oraz egzaminem
maturalnym. Absolwenci szkoły otrzymują tytuł zawodowy PLASTYK w wybranej specjalności
artystycznej, spośród: tkanina artystyczna, meblarstwo artystyczne, projektowanie graficzne lub
aranżacja wnętrz.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie:
RODZAJ CZYNNOŚCI

Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły.

OPIS
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają
w sekretariacie szkoły:
1) podanie o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem
o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej lub
klasy III gimnazjum;
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do
podjęcia nauki w szkole plastycznej wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się dokumenty
potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę przy równorzędnych wynikach
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, tzn.:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

TERMIN

do 17 maja 2019r.

Przeprowadzenie
egzaminu
wstępnego.

Dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych
przeprowadza się egzamin wstępny, który obejmuje:
1) egzamin praktyczny z:
a) rysunku (martwa natura),
b) malarstwa (scena rodzajowa),
c) kompozycji przestrzennej;
2) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych
z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie
objętym podstawą programową kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej lub gimnazjum.

20 – 21 maja 2019r.
godz. 9.00

Na egzamin praktyczny należy przynieść:
przybory malarskie i rysunkowe, naczynie na wodę,
farby akwarelowe lub plakatowe, pędzle, ołówki.
Podanie do
publicznej
wiadomości listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
do szkoły.
Uzupełnienie
wniosku o przyjęcie
do szkoły
o świadectwo
ukończenia szkoły
oraz zaświadczenie
o wynikach
egzaminu.
Skierowanie na
badania.

Potwierdzenie woli
podjęcia nauki
w szkole.

Podanie do
publicznej
wiadomości listy
kandydatów
przyjętych i listy
kandydatów
nieprzyjętych do
szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego oraz list
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

27 maja 2019r.
godz. 12.00

Zebranie z rodzicami kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia do szkoły oraz tymi kandydatami.

27 maja 2019r.
godz. 17.00

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają
w sekretariacie szkoły:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub
gimnazjum;
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
lub egzaminu gimnazjalnego.

od 21 do 25
czerwca 2019r.

Wydanie przez szkołę skierowania do lekarza specjalisty
na badania lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia
kształcenia w zawodzie plastyk w zakresie wybranej
specjalizacji artystycznej.
Kandydaci zakwalifikowani do szkoły potwierdzając
wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej lub gimnazjum, jeśli nie zostały złożone
wcześniej;
2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego;
3) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole
plastycznej.

do 3 lipca 2019r.

do 9 lipca 2019r.

10 lipca 2019r.
godz. 12.00

POLICEALNE STUDIUM PLASTYCZNE jest szkołą o dwuletnim cyklu kształcenia, umożliwiającą
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie PLASTYK w zakresie wybranej
specjalizacji artystycznej spośród: renowacja mebli i wyrobów snycerskich lub renowacja elementów
architektury. Nauka obejmuje kształcenie artystyczne (specjalność artystyczna, historia sztuki,
rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, projektowanie
multimedialne).
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Policealnego Studium Plastycznego w Tarnowie:
RODZAJ CZYNNOŚCI

Złożenie wniosku o
przyjęcie do szkoły

OPIS
O przyjęcie do szkoły policealnej na I semestr może
ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają
w sekretariacie szkoły:
1) podanie o przyjęcie do szkoły;
2) świadectwo szkolne lub świadectwo szkoły
artystycznej lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej
potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do
podjęcia nauki w szkole plastycznej wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się dokumenty
potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę przy równorzędnych wynikach
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, tzn.:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu przez kandydata dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem.

TERMIN

do 17 czerwca
2019r.

Przeprowadzenie
egzaminu wstępnego

Dla kandydatów do Policealnego Studium Plastycznego
przeprowadza się egzamin wstępny, który obejmuje:
1) egzamin praktyczny z:
a) rysunku (martwa natura),
b) malarstwa (martwa natura),
c) kompozycji przestrzennej (rzeźba lub
płaskorzeźba w glinie);
2) egzamin ustny z dziedziny sztuki związanej z
wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia.

18 – 19
czerwca 2019r.
godz. 9.00

Na egzamin praktyczny należy przynieść:
przybory malarskie i rysunkowe, naczynie na wodę,
farby akwarelowe lub plakatowe, pędzle, ołówki.
Podanie do
publicznej
wiadomości listy
Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego oraz list
kandydatów
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
kandydatów
niezakwalifikowanych
do szkoły
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
Skierowanie na
do lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do
badania
podjęcia nauki w zawodzie plastyk w zakresie wybranej
specjalizacji artystycznej.
Kandydaci zakwalifikowani do szkoły potwierdzają wolę
podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
1) oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie
Potwierdzenie woli
wykształcenia średniego, o ile nie zostało złożone z
podjęcia nauki
wnioskiem o przyjęcie do szkoły;
w szkole
2) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
w szkole plastycznej.
Podanie do
publicznej
wiadomości listy
kandydatów
przyjętych i listy
kandydatów
nieprzyjętych.

24 czerwca 2019r.
godz. 12.00

do 24 lipca 2019r.

do 26 lipca 2019r.

29 lipca 2019r.
godz. 12.00

