REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO
PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W KRAKOWIE na rok 2019

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686).
1. Kandydat do klasy pierwszej w bieżącym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 16 lat
oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Szkoła prowadzi dla kandydatów obowiązkowe konsultacje indywidualne z nauczycielem rysunku
i malarstwa oraz warsztaty plastyczne dla zainteresowanych, informuje o zasadach przyjęć,
warunkach nauki i programie kształcenia.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek kandydata wraz z załącznikami
w sekretariacie ZPSP w Krakowie do dnia 20 maja 2019 r.
4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego oraz konkursu
świadectw.
5. Egzamin wstępny przeprowadza się w okresie od 24 maja do 30 czerwca 2019 r.
6. Do przeprowadzenia egzaminu wstępnego Dyrektor ZPSP w Krakowie powołuje spośród
nauczycieli, komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
7. Egzamin wstępny obejmuje:
a) część praktyczną: studium martwej natury −rysunek ołówkiem, format A3 (60 minut); studium
martwej natury – malarstwo w technice farb wodnych, format A3 (90 minut); kompozycję
przestrzenną - rzeźbę w glinie (90 minut).
b) część teoretyczną: egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami
sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych.
8. Z przebiegu egzaminu wstępnego, komisja sporządza protokół wraz ze szczegółowym
załącznikiem zawierającym listę kandydatów i punktację z każdej z części.
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9. Punktacja końcowa zostanie ustalona w następujący sposób:
a) wyniki egzaminu kierunkowego – praktycznego i teoretycznego, za każdy z zakresów można
uzyskać maksymalnie 10 punktów, czyli 40 punktów za cały egzamin;
b) wyniki egzaminu ósmoklasisty, maksymalnie 7 punktów wg przelicznika:
51%-57% - 1 punkt
58%-64% - 2 punkty
65%-71% - 3 punkty
72%-78% - 4 punkty
79%-85% - 5 punktów
86%-92% - 6 punktów
93%-100% - 7 punktów
c) punkty uzyskane z ocen z przedmiotów: język polski, język angielski (lub inny obcy), matematyka
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, po 1 punkcie za ocenę bardzo dobrą lub celującą
z danego przedmiotu, maksymalnie 3 punkty.
Uczeń może uzyskać w procesie rekrutacji maksymalnie 50 punktów.
10. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna ZPSP spośród kandydatów,
którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą punktację ogólną. Listę kandydatów przyjętych do szkoły
wywiesza się na tablicy informacyjnej szkoły (po uzyskaniu wyników egzaminu ósmoklasisty
i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od oficjalnego
zakończenia roku szkolnego) do dnia 26 czerwca 2019 r.
11. Do pierwszej klasy przyjmuje się około 25 uczniów.
12. Odwołania od decyzji komisji mogą być zgłaszane Dyrektorowi ZPSP w terminie 3 dni roboczych
od daty wywieszenia listy, tj. do 1 lipca 2019 r.
13. Prace z rysunku, malarstwa oraz dokumentacja rozmowy są przechowywane w szkole do końca
września danego roku.
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