
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW –
ABSOLWENTÓW SZKOŁY

PODSTAWOWEJ
DO KLASY PIERWSZEJ

Liceum Sztuk Plastycznych
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W RACIBORZU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Sztuk Plastycznych prowadzona jest zgodnie z zasadami
określonymi w:

● Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek
artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

● Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn.
„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”

● Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej pięcioletniego Liceum Sztuk
Plastycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (zwanego dalej szkołą) jest
nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2. Do szkoły mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania
rekrutacyjnego.

3. Na rok szkolny 2022/2023 kandydatom proponowane są dwie specjalności:
a. techniki graficzne (specjalizacja – projektowanie graficzne),
b. fotografia i film (specjalizacja – fotografia artystyczna).

4. W klasie pierwszej przewidziane są miejsca dla maksymalnie 24 osób (specjalność – techniki
graficzne – 12 osób, specjalność – fotografia i film – 12 osób).

5. Liceum Sztuk Plastycznych objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej.
6. Każdy kandydat samodzielnie rejestruje się zakładając konto i postępując zgodnie z wytycznymi

zamieszczonymi w systemie rekrutacji elektronicznej.
7. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Do

egzaminu dopuszczeni są kandydaci, którzy dostarczyli wniosek o przyjęcie do szkoły, o którym
mowa w pkt. 9.1.
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8. O przydziale kandydatów na poszczególne specjalności decydują:
a. ich preferencje,
b. liczba punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym (pierwszeństwo w wyborze

specjalności ma zawsze kandydat, który uzyskał większą liczbę punktów).
9. Od 16 maja do 03 czerwca 2022 r. do godz.15.00 uczeń dostarcza do szkoły następujące

dokumenty (w miarę możliwości prosimy o przesyłanie ich na adres:
rekrutacja@zso1raciborz.pl):

a. podpisany przez rodziców wniosek wygenerowany z systemu e-rekrutacji (w przypadku
wersji elektronicznej: dokument zeskanowany)1,

b. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
w szkole,

c. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej.
10. Terminy składania dokumentacji mogą ulec zmianie.
11. Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 07 - 08 czerwca 2022 r. na terenie szkoły (należy na

bieżąco śledzić informacje w zakładce Rekrutacja – Ogłoszenia i LSP – egzamin wstępny).
12. Drugi termin egzaminu wstępnego (w przypadku, gdy kandydat ze względu na sytuację

zdrowotną nie mógł przystąpić w terminie głównym) jest wyznaczony na 14 czerwca 2022 r.
13. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dyrektor powołuje spośród nauczycieli szkoły

komisję egzaminacyjną, zwaną dalej “komisją” i wyznacza jej przewodniczącego.
14. Egzamin wstępny, za który można uzyskać maksymalnie 40 punktów, obejmuje egzamin

praktyczny oraz egzamin teoretyczny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi
dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły
podstawowej (skala ocen od 0 do 10 punktów).

15. W części praktycznej egzaminu wstępnego kandydat wykonuje prace w zakresie:
a. rysunku: martwa natura, technika: ołówek, format A3 (skala ocen od 0 do 10 punktów),
b. malarstwa: martwa natura, technika: farba akrylowa, format A3 (skala ocen od 0 do 10

punktów),
c. kompozycji przestrzennej: praca z wyobraźni na zadany temat, technika: modelowanie

w plastelinie (skala ocen od 0 do 10 punktów).
16. Każda z trzech części egzaminu praktycznego trwa 90 minut. Pomiędzy częściami planowana

jest 10-minutowa przerwa.
17. Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną (lub innym dokumentem

potwierdzającym tożsamość) oraz materiałami plastycznymi takimi jak: plastelina (blok
plastelinowy 0,5 kg), narzędzie do modelowania w plastelinie, 4 kartki z bloku technicznego
(format A3), ołówki, pędzle różnej grubości, farby akrylowe (ewentualnie: naczynie na wodę,
szpachla).

18. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół, który zawiera listę kandydatów
oraz uzyskane przez nich w poszczególnych częściach egzaminu punkty.

19. Protokół, o którym mowa w pkt. 18, przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu

1 Są dwie możliwości elektronicznego przesłania wniosku:
○ platforma systemu elektronicznej rekrutacji – UWAGA! Opiekunowie kandydata muszą posiadać profil zaufany;
○ droga mailowa – przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku na adres

rekrutacja@zso1raciborz.pl (w temacie wiadomości: „Rekrutacja-wniosek”).
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kształcenia. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku przechowywane są do końca
września tego roku.

20. Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego
nastąpi 15 czerwca 2022 r. w widocznym miejscu w siedzibie ZSO nr 1 w Raciborzu.

21. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Sztuk Plastycznych
ogłasza przewodniczący komisji do 15 czerwca 2022 r.

22. Kandydaci uzupełniają wniosek poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca 2022 r. do
13 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

23. Od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.

24. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych ogłasza
przewodniczący komisji do 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

25. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,
mające jednakową wartość:

a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

26. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 19
sierpnia 2022 r.

27. Egzamin praktyczny w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się 04 sierpnia 2022 r. o godz.
8.00.

28. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej należy
dostarczyć pozostałe dokumenty, w tym:

a. wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia),
b. jedną aktualną fotografię (format legitymacyjny),
c. kartę zdrowia, którą należy dostarczyć we wrześniu.

Prosimy na bieżąco śledzić ogłoszenia dotyczące rekrutacji na stronie szkoły.
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