ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
81-522 Gdynia, ul. Orłowska 39
tel./fax: (58) 624 82 13, 624 82 81
sekretariat@zsplast.gdynia.pl
www.zsplast.gdynia.pl

INFORMATOR 2019
dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych – absolwentów szkoły podstawowej
INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury z dnia 26 maja 2017 r. § 1.2 powstało Liceum Sztuk Plastycznych. Podstawą programową
jest ośmioletnia szkoła podstawowa. Nauka w LSP trwa 5 lat i daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz
wykształcenie zawodowe – plastyczne. Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent po zdaniu
egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy PLASTYKA.
Wszyscy uczniowie w ramach przedmiotów artystycznych realizują obowiązkowe zajęcia z: historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby,
podstaw projektowania (z uwzględnieniem technik komputerowych), podstaw fotografii i filmu, projektowania multimedialnego oraz
specjalizacji w określonych specjalnościach.
W roku szkolnym 2019/2020 planowane są specjalności - specjalizacje:
1. Techniki graficzne - projektowanie graficzne,
2. Formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie,
3. Fotografia i film - fotografia artystyczna,
4. Aranżacja przestrzeni - aranżacja wnętrz
(zastrzegamy prawo do ograniczenia specjalizacji ze względu na liczbę kandydatów).

PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – TRYB POSTĘPOW ANIA
Podstawą przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni jest zdanie egzaminu konkursowego oraz złożenie w sekretariacie
szkoły odpowiednich dokumentów:
1. W terminie do 31 maja 2019 r.
a) wniosku kandydata − na www.zsplast.gdynia.pl – wypełnić i wydrukować, podpisać (przeglądarka CHROME)
b) dwóch fotografii czytelnie podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
c) potwierdzonego przez szkołę podstawową wykazu ocen za I okres klasy ósmej,
d) innych dokumentów posiadanych przez kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia),
e) opłaty w wysokości 20 zł wpłaconej w sekretariacie szkoły.
f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej.
2. Egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 8 czerwca 2019 r. od godz. 8.00
Egzamin obejmuje badanie wrażliwości plastycznej poprzez wykonanie zadań praktycznych z zakresu rysunku,
malarstwa i kompozycji przestrzennej (np. rzeźby w materiałach plastycznych) oraz sprawdzenie znajomości
zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.
O przyjęciu do klasy pierwszej będzie decydowała suma punktów z egzaminu konkursowego, suma punktów
z siedmiu przedmiotów ze świadectwa klasy ósmej szkoły podstawowej: języka polskiego, języka obcego, geografii,
biologii, historii, matematyki, sztuki (zajęć plastycznych) oraz egzaminu ósmoklasisty.
3. W terminie do 22 czerwca 2019 r. kandydaci składają (tylko kandydaci, którzy zdali egzamin)
a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
c) kartę zdrowia (w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych).
Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna ZSP na podstawie sumy punktów. Pierwszeństwo mają kandydaci,
którzy uzyskali najlepsze wyniki. Lista przyjętych zostanie ogłoszona do 24 czerwca 2019 roku.
Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni

U W AGA ▶

Na egzamin kandydaci powinni przynieść blok techniczny A3, farby wodne (np. tempery, plakatówki, akryle), ołówki(B), pędzle, gumkę.
Materiały i narzędzia rzeźbiarskie zapewnia szkoła. Dla chętnych w szkole organizowane są bezpłatne konsultacje (przegląd prac domowych i informacje) oraz
odpłatne warsztaty plastyczne z rysunku, malarstwa, rzeźby (kompozycji przestrzennej) i wiadomości o sztuce. Konsultacje jak i warsztaty plastyczne
organizowane będą w dniach: 11, 18, 25 maja i 1 czerwca 2019 r. (cztery kolejne soboty) w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dodatkowe konsultacje w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00 lub inny dzień po sprawdzeniu czy są nauczyciele rysunku i malarstwa.
Dni otwarte szkoły 27 i 29 kwietnia 2019 r w godzinach 9.00 – 16.00. Zapraszamy

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły. Szkoła nie jest w naborze elektronicznym.

