REKRUTACJA 2019 (po szkole podstawowej)
Jesteśmy państwową placówką z ponad 70-letnią tradycją
podlegającą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa pięć
lat. Szkoła daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
W ramach przedmiotów artystycznych, wszyscy uczniowie
realizują obowiązkowe zajęcia z: historii sztuki, rysunku i malarstwa, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego,
rzeźby, podstaw fotografii i filmu, oraz specjalizacji w określonych specjalnościach.
W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują specjalizacje:
Techniki graficzne:
projektowanie graficzne

ilustracje: Szymon Barbarewicz

publikacje multimedialne
techniki druku artystycznego
Aranżacja przestrzeni
aranżacja wnętrz

Podstawą przyjęcia do Liceum Plastycznego w Bydgoszczy
jest zdanie egzaminu oraz złożenie w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów:
1. W terminie do 21 maja 2019.
a) podanie kandydata (z wykazem ocen za I semestr klasy
8 SP) o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie
internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”)
b) dwie fotografie z czytelnie podpisanym na odwrocie
imieniem i nazwiskiem
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej
d) inne dokumenty posiadane przez kandydata
(np. dyplomy, zaświadczenia)
2. Egzamin odbędzie się w dniach 30 i 31 maja 2019.
Egzamin obejmuje wykonanie prac z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz rozmowę na temat
znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk
plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
30 maja 2019, godz. 8.00
Część praktyczna: rysunek i malarstwo (martwa natura), kompozycja przestrzenna (temat/hasło).
UWAGA! Na egzamin kandydaci powinni przynieść: blok
techniczny A3, farby wodne (np. tempery, plakatówki, akryle),
pędzle, pojemnik na wodę, miękkie ołówki, gumkę.

31 maja 2019, godz. 8.00
Część teoretyczna: rozmowa na temat znajomości zagadnień
związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej (baza zagadnień dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”).

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna ZSP. O przyjęciu do klasy pierwszej będzie decydowała
suma punktów uzyskanych w trakcie egzaminu (część praktyczna i teoretyczna). Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki.
3. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny uzupełniają dokumenty do 22 czerwca 2019.
a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu po szkole
podstawowej (oryginał)
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
c) kartę zdrowia (w terminie 7 dni od ogłoszenia
listy przyjętych)
Na spotkanie nowoprzyjętych Uczniów wraz z Rodzicami zapraszamy 22 czerwca 2019.

Odwiedź naszą stronę:
www.plastyk.bydgoszcz.pl oraz profil szkoły na Facebooku.

Materiały na zadanie z kompozycji przestrzennej: blok techniczny A3, kolorowe papiery, ołówki, pisaki, liniał, nożyczki, klej.

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE:
13.04.2019, godz.10.00 - 12.00
18.05. 2019, godz. 9.00 - 13.00

W każdą sobotę w godzinach 11.00 - 12.30
jest możliwość indywidualnych i nieodpłatnych
konsultacji prac własnych.

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego
ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz
tel. +48 52 322 17 12, fax +48 52 322 54 67
sekretariat@plastyk.bydgoszcz.pl, zspbydgoszcz@poczta.fm

