REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (5-letnie)
ZAWÓD

KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ
BRANE POD UWAGĘ
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM.

JĘZYKI OBCE
NAUCZANE
W SZKOLE

PRZEDMIOTY NAUCZANE
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

PLASTYK
•

SPECJALNOŚĆTECHNIKI GRAFICZNE,

•
•

SPECJALIZACJA
PROJEKTOWANIE
GRAFICZNE
(16 osób)
PLASTYK
SPECJALNOŚĆFOTOGRAFIA I FILM,
SPECJALIZACJA
FOTOGRAFIA
ARTYSTYCZNA
(8 osób)

1 język - J. ANGIELSKI
2 język - J. NIEMIECKI

HISTORIA SZTUKI (obowiązkowy)

1 przedmiot do wyboru
•
•

JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI

•

HISTORIA SZTUKI (obowiązkowy)

WYNIKI EGZAMINU
WSTĘPNEGO

•
•

1 język - J. ANGIELSKI
2 język - J. NIEMIECKI

1 przedmiot do wyboru
•
•

JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN WSTĘPNY
do Liceum Sztuk Plastycznych składa się z:
egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, *

* na egzamin kandydat przynosi: ołówki różnej twardości, gumkę, pędzle do malowania, kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe,
narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i glinę zapewnia szkoła.

Uczeń podczas egzaminu wstępnego może uzyskać maksymalnie 75 pkt.
•

egzamin praktyczny z rysunku

– 25 pkt.

•

egzamin praktyczny z malarstwa

– 25 pkt.

•

egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej

– 25 pkt.

EGZAMIN WSTĘPNY odbędzie się 8 czerwca 2021 r. godz. 8.30

EGZAMIN WSTĘPNY
DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
08.06.2021 r (wtorek)
(w związku z „COVID – 19”- egzaminu teoretycznego nie ma, egzaminy praktyczne po 75 min.)
1. Przybycie do LSP w ZSBiP w Grudziądzu ul. Czarnieckiego 9
- godzina 8.30 wejście do budynku od strony parkingu (sala gimnastyczna drzwi nr 1)
a. maseczki,
b. własne przybory wymienione w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Losowanie stanowisk (zajmowanie miejsc)
- godzina 8.30 – 8.55
3. Rozpoczęcie egzaminu praktycznego
- godzina 9.00
4. Wykonywanie prac z rysunku
- godzina 9.00 – 10.15
5. Wykonywanie prac w ramach kompozycji przestrzennej
- godzina 10.25 – 11.40
6. Przerwa na własny posiłek
- godzina 11.45 – 12.05
7. Wykonywanie prac z malarstwa
- godzina 12.10 – 13.25
8. Zakończenie egzaminu i opuszczenie budynku ZSBiP, wyjście od strony parkingu
- godzina 13.25

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych
w Grudziądzu
Egzamin wstępny
do Liceum Sztuk Plastycznych
Do egzaminu może przystąpić osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji.

Obowiązujące regulacje związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych, w tym zwłaszcza
COVID - 19
1. Egzamin odbywa się w sali gimnastycznej (wydezynfekowanej);
2. Członkowie komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu wietrzą pomieszczenie;
3. Kandydaci do LSP i nauczyciele komisji egzaminacyjnej przybywają do szkoły w maseczkach ochronnych,
ponadto kandydaci :
a. na egzamin przynoszą swoje osobiste i niezbędne rzeczy (materiały): ołówki różnej twardości, gumkę, pędzle do malowania,
kubek, paletę, farby plakatowe lub akrylowe, narzędzia ułatwiające rzeźbienie (nożyk, ostro zaostrzone patyczki). Papier i
glinę zapewnia szkoła;
b. po wejściu do budynku szkolnego dezynfekują dłonie płynem dezynfekującym;
c. udają się do sali gimnastycznej, gdzie po wejściu odnotowują fakt przybycia do szkoły na liście obecności (swoim długopisem)
i zajmują wylosowane stanowiska pracy;
d. po zajęciu miejsc mogą ściągnąć maseczki;
e. podczas egzaminu zachowują odległości jakie zostały wyznaczone dla poszczególnych stanowisk;
f. każdorazowo przed wyjściem z sali egzaminacyjnej zakładają maseczki;
g. każdorazowo po wejściu do sali gimnastycznej dezynfekują dłonie płynem dezynfekującym.

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH
W GRUDZIĄDZU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku i kwestionariusza osobowego, w tym zmiana wniosku
wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum
Sztuk Plastycznych.

od 17 maja 2021 r. do 31 maja
2021 r. do godz. 15.00

2

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do klasy pierwszej

15.06.2021 r. godz. 9.00

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca
2021 r. do godz. 15.00

8 czerwiec godz. 8.30

5

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z
ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

7

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, złożenie zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydanego
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca
2021 r. do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

9

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub
orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia w szkole artystycznej, rodzic kandydata informuje o tym
dyrektora szkoły.

10

Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego
terminu złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole
artystycznej. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły nie później niż (termin wskazany obok).
Nieprzedłożenie w terminie wskazanym będzie jednoznaczne z
rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole

do 20 sierpnia 2021 r. do godz.
15.00.

do 24 września 2021 r.

11

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

12

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy przyjęcia

13

do 3 dni od dnia złożenia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
odwołania do dyrektora szkoły do
rekrutacyjnej.
7 dni od dnia zł

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki
zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia 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
(Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów
(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach
internetowych tych jednostek.

REGULAMIN REKRUTACJI
DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH
W GRUDZIĄDZU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
§ 1. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., poz. 1737).
3. Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2020 r.poz. 493, z późn.
zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r.
i w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz.U. 2019 poz. 686)
5. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 ogłoszony przez Ministra Edukacji i Nauki 28.01 2021 r.
6. Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych na rok szkolny
2021/2022.
§ 2. Komisja rekrutacyjna
1. Rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Dyrektora Szkoły.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą:
a. weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
b. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
c. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych;
d. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 3. Kierunki rekrutacji
W roku szkolnym 2021/2022 prowadzony jest nabór
do:
5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych w zawodzie plastyk o specjalności:
•
•

techniki graficzne o specjalizacji projektowanie graficzne,
fotografia i film o specjalizacji fotografia artystyczna.

§ 4. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Sztuk
Plastycznych jest nieprzekroczenie 17 roku życia w danym roku kalendarzowym;
2. Rekrutacja uczniów do Liceum Sztuk Plastycznych przeprowadzana jest na podstawie
złożonych wniosków o przyjęcie do Szkoły, przez kandydatów lub ich prawnych
opiekunów i polega na przeprowadzeniu na pierwszym etapie postępowania egzaminu
wstępnego, który składa się z poniższych etapów:

egzaminu praktycznego z:

-

rysunku – (czas trwania 75 minut)
malarstwa – (czas trwania 75 minut)
kompozycji przestrzennej – (czas trwania 75 minut)

3. Z każdego etapu, kandydat otrzymuje ustaloną liczbę punktów. Może uzyskać maksymalnie 75 punktów
4. Egzamin uważa się za zaliczony, jeżeli kandydat zdobył min. 18 punktów
Punktacja za egzamin praktyczny:

a. egzamin z rysunku
- maksymalna ilość punktów wynosi – 25 punktów
b. egzamin z malarstwa - maksymalna ilość punktów wynosi – 25 punktów
c. egzamin z kompozycji przestrzennej – maksym. ilość punktów wynosi – 25 punktów
5. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje punktacja przyznana kandydatowi przez komisję
rekrutacyjną na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w pkt. 4 .
6. Przyjęci do szkoły zostają uczniowie z najwyższą punktacją w liczbie odpowiadającej
liczbie miejsc przewidzianych na dany rok szkolny.
7. Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
podaje się do publicznej wiadomości terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
wstępnego.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
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
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do publicznej szkoły.
10. W terminie 3 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.
11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
13. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na
rozstrzygnięcie dyrektora publicznej
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

