INFORMACJA
O EGZAMINIE WSTĘPNYM I WARUNKACH PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
na rok szkolny 2021/2022
do
PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
PLSP jest 5 letnią szkołą artystyczną dającą wykształcenie plastyczne oraz ogólne w zakresie liceum, kończącą się
obroną pracy dyplomowej wykonanej na wybranej specjalizacji oraz maturą. Obok bloku zajęć ogólnokształcących,
w szkole prowadzone są atrakcyjne zajęcia artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy
projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu oraz zajęcia z zakresu wybranej specjalizacji.
W szkole funkcjonują następujące specjalizacje:



Ceramika artystyczna
Techniki rzeźbiarskie




Techniki druku
artystycznego
Tradycyjne techniki
malarskie i pozłotnicze




Meblarstwo artystyczne
Tkanina artystyczna

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej klasy jest nieprzekroczenie 17 roku życia.
23 kwietnia 2021 r. jest DNIEM OTWARTYM szkoły, w którym można ją zobaczyć i poznać.
 Bezpłatne konsultacje odbywają się:
od dnia 1 marca 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. w każdy dzień pracy szkoły w godzinach według terminarza
wyłączając dni wolne od nauki oraz 1-6 kwietnia; 3-7, 20 maja 2021r., w następującej formie:
on line – podczas nauki zdalnej i stacjonarnie – po powrocie uczniów do szkoły.
Kandydaci, pragnący skorzystać z konsultacji w trybie on line korzystają z platformy Microsoft Teams. Aby
uzyskać dostęp do konsultacji należy:
1. Wysłać zgłoszenie/chęć udziału w zajęciach na adres mailowy: konsultacje@plastyk.kielce.pl podając: imię
i nazwisko oraz swój adres mailowy, telefon.
2. Na podany adres mailowy zostanie wysłany login i hasło do zalogowania na platformę Microsoft Teams.
3. Logowanie odbywać się może m.in. poprzez stronę internetową naszej szkoły www.plastyk.kielce.pl (link
do aplikacji Teams znajduje się w górnym czerwonym pasku lub bezpośrednio pod linkiem
www.teams.microsoft.com
Kandydaci składają w sekretariacie szkoły – do 30 kwietnia 2021 r:
 wniosek o przyjęcie do szkoły,
 zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej
wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł (koszty
przeprowadzenia praktycznej części egzaminu m.in. glina, kartony do wykonania ćwiczeń z rysunku i malarstwa,
pinezki, noże do rzeźby). W pozostałe materiały: farby, pędzle, ołówki, gumki kandydaci zaopatrują się we
własnym zakresie.
EGZAMIN WSTĘPNY PRZEPROWADZONY BĘDZIE W DNIACH
7 - 8 czerwca 2021 r.
1. Egzamin wstępny obejmuje:
 egzamin praktyczny z rysunku,
 egzamin praktyczny z malarstwa,
 egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej (modelowanie w glinie),
2. Komisja rekrutacyjna przedstawi listę zakwalifikowanych kandydatów w terminie do 7 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
3. Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

TERMINY BEZPŁATNYCH KONSULTACJI

PONIŻSZY GRAFIK BĘDZIE AKTUALNY PO POWROCIE
UCZNIÓW DO SZKOŁY
z wyłączeniem sobót i dni świątecznych oraz innych dat wskazanych w informatorze

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA
L.p

Imię i nazwisko
nauczyciela

1.

Piotr Suliga

2.

Paweł Witkowski

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

13:30-15:40

8:55-11:20
13:30-15:40

12:20-15:50

8:10-15:50

8:55-11:20

X

8:55-11:20

11:30-16:30

X

8:10-15:00

RYSUNEK I MALARSTWO
L.p.

Imię i nazwisko
nauczyciela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

Joanna Burlikowska

13:30-15:40

X

11:30-16:30

11:30-14:00

8:55-14:00

3.

Bernarda Galus–
Strąk

X

13:30–15:40

11:30-14:00

X

X

4.

Magdalena Kubacka

8:10-13:00

14:20–16:30 12:20- 15:00

8:55-14:10

8:55- 14:10

5.

Iwona Stachura

8:10-13:00

14:20–16:30 11:30-14:10

8:55-11:20

12:20-15:00

6.

Jordan Sobierajski

14:20-16:30

8:55-11:20

8:55-11:20

11:30-16:40 11:30-14:10

Kandydaci korzystający z konsultacji rysunku i malarstwa proszeni są o przynoszenie ze sobą niezbędnych
materiałów: na malarstwo - kartki A2 (42x59), klamerki, pędzle, palety i farby; na rysunek - kartki A2 (42x59),
klamerki, ołówki, temperówki, gumki.

DO CZASU POWROTU UCZNIÓW DO SZKOŁY KONSULTACJE
BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ ON LINE
Od dnia 25 czerwca 2021 r. w sekretariacie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa
Szermentowskiego w Kielcach należy składać:






oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego,
kartę zdrowia (dokumentacja ze szkoły),
2 zdjęcia,
podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane).
Informacje:
Tel.: 41 344 47 39
www.plastyk.kielce.pl/rekrutacja

