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Informator
dla kandydatów Liceum Plastycznego w Słupsku 2017/2018
1. Informacje ogólne
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstało Liceum
Plastyczne w Zespole Szkół Technicznej w Słupsku. Podstawą programową jest gimnazjum.
Nauka trwa 4 lata i daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum oraz wykształcenie zawodowe –
plastyczne. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy PLASTYKA z możliwością uzyskania świadectwa
maturalnego po zdaniu odpwiedniego egzaminu.
Wszyscy uczniowie w ramach przedmiotów artystycznych mają: historię sztuki, rysunek
i malarstwo, rzeźbę, podstawy projektowania z uwzględnieniem technik komputerowych
i fotografię. Uczniowie wybierają specjalność artystyczną.
W roku szkolnym 2017/2018 są planowane:
1) specjalność: aranżacja przestrzeni,
specjalizacja: aranżacja wnętrz,
2) specjalność: fotografia i film,
specjalizacja: fotografia artystyczna,
3) specjalność: techniki graficzne,
specjalizacja: projektowanie graficzne.
Program ogólnokształcący obejmuje pełen zakres przedmiotów obowiązujących w liceach
ogólnokształcących określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Tryb postępowania przy przyjęciu do szkoły
Podstawą przyjęcia do Liceum Plastycznego w Słupsku jest zdanie egzaminu konkursowego
oraz złożenie w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów:
A. W terminie do 16 maja 2017 r.:

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły – obowiązuje nabór elekroniczny jak do wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych (slupsk.edu.com.pl lub www.drzewniak.slupsk.pl)
2) Dwóch fotografii czytelnie podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem
3) Potwierdzonego przez gimnazjum wykazu ocen za I okres klasy III gimnazjum
4) Innych dokumentów posiadanych przez kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia)
B. Egzamin zostanie przeprowadzony w dnia 19 maja 2017 r. o godz. 900.
Egzamin obejmuje badanie wrażliwości plastycznej i ćwiczenia praktyczne z zakresu
rysunku, malarstwa i form przestrzennych (np. rzeźby w materiałach plastycznych) oraz
ogólnych wiadomości o sztuce.
O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z egzaminu, suma
punktów z siedmiu przedmiotów ze świadectwa kl. III gimnazjum: języka polskiego, języka
obcego, geografii, biologii, matematyki, historii i zajęć plastycznych oraz testów kompetencji.
C. W terminie do 13 lipca 2017 r. (osoby, które zdały egzamin)
5) Zaświdczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał)
6) Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)
7) Karta zdrowia – w terminie siedmiu dni od ogłoszenia listy przyjętych.
Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor zespołu na podstawie sumy punktów. Pierwszeństwo mają
kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Lista przyjętych zostanie ogłoszona 22 maja 2017 r.,
godz. 1200.

3. Konsultacje
Dla chętnych w szkole organizowane są bezpłatne konsultacje (przegląd prac plastycznych
i informacje) oraz wrsztaty plastyczne (z rysunku, malarstwa, rzeźby i wiadomości o sztuce).
Konsultacje jak i warsztaty plastyczne organizowane będą w dniach: czwartek – 27 IV godz. 1500,
wtorek – 09 V godz 1500 i czwartek – 11 V 1400 w pracowni rysunku i malarstw nr 17
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

