
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO LICEUM PLASTYCZNEGO  
w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1 

w RACIBORZU 

w roku szkolnym 2013/2014 
 

 

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO) z dnia 16 czerwca 

2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych  

                                  oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

 

§ 1. 

 

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego Liceum 

Plastycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (zwanego dalej Liceum) jest 

nieprzekroczenie 17 roku życia (w danym roku kalendarzowym) oraz posiadanie świadectwa 

ukończenia gimnazjum. 

 

§ 2. 

 

Nabór przeprowadzany jest w elektronicznym systemie rekrutacji. 

1. od 13 maja do 20 czerwca 2013 r. do godz. 15.00 – kandydaci wprowadzają podanie przez 
Internet oraz składają dokumenty (podanie wydrukowane z systemu oraz potwierdzone kserokopie 
zaświadczeń o osiągnięciach w zawodach i konkursach) w szkole  

 

§ 3. 

 

1. Dokumenty kandydat składa od 13 maja do 20 czerwca 2013 do godz. 15.00 

w sekretariacie ZSO nr 1 w Raciborzu. 

 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum składają następujące dokumenty: 

a) podanie  

b) życiorys, 

c) 2 fotografie, 

d) odpis aktu urodzenia, 

e) świadectwo zdrowia, 

f) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym 

zawodzie wydane przez lekarza specjalistę 

g) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum, klasy trzeciej ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej;  

h) wykaz ocen z pierwszego półrocza klasy III lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły 

baletowej. 

 

§ 4. 

 

Kwalifikacja kandydatów do Liceum odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.  

 

§ 5. 

 

W roku szkolonym 2013/2014 kandydatom proponowana jest specjalność techniki graficzne. 

 



§ 6. 

 

1. Egzamin wstępny dla kandydatów przeprowadzony zostanie się w dniach 21 i 22 czerwca 

2013 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ul. Kasprowicza 11. 
2. Egzamin wstępny do liceum  plastycznego przeprowadza się z przedmiotów artystycznych 

obejmujących: 

a) część praktyczną: z rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej, 

b) egzamin  ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk 

plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. 

§ 8. 
1. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dyrektor powołuje spośród nauczycieli szkoły  

komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją" i wyznacza jej przewodniczącego.  

2. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów do przeprowadzenia egzaminu wstępnego 

przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji, o której mowa w ust. 1, zespoły 

kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby. 

 

§ 9. 

1.   Formy i zakres tematyczny egzaminów ustala komisja. 

 

2.  W części praktycznej egzaminu wstępnego kandydat wykonuje :  

 

 a) rysunek: martwa natura, technika: ołówek, format A3, 

 b) malarstwo: martwa natura, technika: farba akrylowa, format A3, 

 c) kompozycja przestrzenna: technika: modelowanie w plastelinie.  

 

 

3.  Na egzamin ustny kandydat zgłasza się z 10 własnymi pracami plastycznymi. 

 

4. Podczas egzaminu ustnego kandydat odpowiada na trzy pytania dotyczące zagadnień związanych 

ze sztuką i kulturą. 

 

5. Kandydat za tę część egzaminu może otrzymać maksymalnie 50 punktów.  

 

6. Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną (lub innym dokumentem  

stwierdzającym tożsamość) oraz własnymi materiałami plastycznymi:  

a) plastelina (blok plastelinowy 0,5 kg), narzędzie do modelowania w plastelinie, 

b) 6 arkuszy papieru pakowego, 4 kartki z bloku technicznego (format A3), ołówki, pędzle 

różnej grubości, farby akrylowe (ewentualnie: naczynie na wodę, szpachla),  

 

7. Każda z trzech części egzaminu praktycznego trwa 90 minut. Przerwa miedzy egzaminami  30 

minut. 

 

8. Po każdej części egzaminu wstępnego komisja lub zespoły kwalifikacyjne wpisują do protokołu 

uzyskane przez kandydatów wyniki, odrębnie dla każdego przedmiotu i każdej części egzaminu 

wstępnego. 

 

9. Zespół egzaminacyjny przyznaje punkty za wykonanie każdego ćwiczenia. 

 

10. Za każde ćwiczenie praktyczne można uzyskać maksymalnie 50 pkt. 

 

11.  Z części praktycznej można uzyskać maksymalnie 150 punktów. 

  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-03-2011&qplikid=282#P282A9


12.  Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja rekrutacyjna sporządza odpowiednio protokół 

egzaminu wstępnego, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do 

egzaminu wstępnego oraz uzyskane przez nich wyniki. 

 

13.   Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do 

przyjęcia do szkoły, oraz przekazuje listę dyrektorowi szkoły. 

 

§ 10. 

 

Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w  terminie   do   dnia   zakończenia   

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danej szkole lub placówce artystycznej. 

Lista kandydatów przyjętych do Liceum Plastycznego będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń. 

 

§ 11. 

 

1. Protokół, o którym mowa w § 8 ust. 12, jest  przechowywany w Liceum przez okres pełnego     

cyklu kształcenia. 

2. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku są przechowywane do końca roku 

kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny. 

 

§ 12. 

 

W przypadku kandydatów z jednakowymi wynikami z egzaminu wstępnego o ostatecznym 

zakwalifikowaniu do Liceum decydują dodatkowe punkty przyznane zgodnie z następującymi 

zasadami: 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 0 punktów 

 

19 punktów 

dostateczny – 9 punktów 

 

dobry – 13 punktów 

 

bardzo dobry –16 punktów 

 

celujący – 19 punktów 

 

Pierwsze wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
19 punktów 

Drugie wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
19 punktów 

Trzecie wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
19 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie 

przedmiotowym organizowanym przez kuratora 

oświaty: 

- za jeden tytuł - 10 punktów 

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 

12 punktów 



 

§ 13. 
 

1. Kandydaci przyjęci do szkoły, w terminie do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w  szkole, przedkładają świadectwo ukończenia gimnazjum, klasy trzeciej        

ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły 

baletowej. Niedostarczenie w terminie wyżej wymienionych dokumentów powoduje skreślenie 

kandydata z listy. 

 

Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne 

(indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co 

najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum.  Kandydat może uzyskać  

maksymalnie 5 pkt. 
Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- 

sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy 

inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę 

przyznawania punktów 

 za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 

5 punktów 
I miejsce lub tytuł laureata – 5  pkt. 

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. 

III miejsce lub wyróżnienie -  3 pkt. 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w 

charakterze wolontariusza. 

 

2 punkty 


