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75 LAT Zespół Szkół Plastycznych
BYDGOSKIEGO
im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy
PLASTYKA

Jesteśmy państwową szkołą artystyczną podlegającą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa pięć lat i przebiega
dwutorowo: realizujemy program właściwy dla liceum ogólnokształcącego, a na zajęciach artystyczno-zawodowych przygotowujemy naszych uczniów do pracy w zawodzie plastyk. Nasi
absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego, jak i egzaminu dyplomowego, uzyskując w ten sposób wykształcenie średnie i kwalifikacje zawodowe.
W ramach przedmiotów artystycznych wszyscy uczniowie
realizują obowiązkowe zajęcia z: historii sztuki, rysunku i malarstwa, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego,
rzeźby, podstaw fotografii i filmu. W drugim roku kształcenia
wybierają specjalizację:
projektowanie graficzne
publikacje multimedialne
techniki druku artystycznego

ilustracje: Martyna Sokołowska (klasa II)

aranżacja wnętrz
Uczniowie naszego liceum realizują podstawę programową
na poziomie rozszerzonym z historii sztuki oraz języka angielskiego lub matematyki.

REKRUTACJA 2020
Podstawą przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy jest złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami oraz zdanie egzaminu wstępnego.
1. Podanie o przyjęcie kandydata do Liceum Sztuk Plastycznych należy złożyć w terminie do 25 maja 2020 (poniedziałek),
a wraz z nim:
a) dwie fotografie z czytelnie napisanym na odwrocie
imieniem i nazwiskiem,
b) zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły
podstawowej
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej
(lekarz rodzinny),
d) inne dokumenty posiadane przez kandydata
(np. dyplomy, zaświadczenia).
2. Egzamin wstępny obejmuje wykonanie prac z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej na płaszczyźnie
oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą
programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu plastyka na
poziomie szkoły podstawowej.
Egzamin odbędzie się w dniach 28 i 29 maja 2020 (od godziny 8.00).
28 maj 2020 – część praktyczna

29 maj 2020 – część teoretyczna
Zostanie z kandydatem przeprowadzona rozmowa obejmująca wylosowane przez niego zagadnienia związane z różnymi
dziedzinami sztuk plastycznych (baza zagadnień dostępna na
stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”).
UWAGA! Na egzamin praktyczny kandydaci powinni przynieść: blok techniczny A3, farby wodne (np. tempery, akryle),
paleta, pędzle, pojemnik na wodę, miękkie ołówki, gumkę. Materiały na zadanie z kompozycji przestrzennej na płaszczynie: blok
techniczny A3, arkusz czarnego papieru A3, pisaki czarne różnej
grubości, korektor w pisaku lub taśmie, liniał, nożyczki, klej.
Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna ZSP. O przyjęciu do klasy pierwszej będzie decydowała suma
punktów uzyskanych z obu części egzaminu. Lista kandydatów
przyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych zostanie podana do
publicznej wiadomości 5 czerwca 2020.
3. Przyjęci do Liceum Sztuk Plastycznych uczniowie oraz ich
rodzice spotkają się 27 czerwca 2020 z dyrektorem szkoły oraz
wychowawcami przyszłych klas pierwszych. Do tego dnia należy uzupełnić dokumenty o:
a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu po szkole
podstawowej (oryginał),
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
Informacje o konkursach dla kandydatów znajdziesz na naszej
stronie: www.plastyk.bydgoszcz.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Kandydat będzie miał za zadanie wykonać prace z zakresu
rysunku, malarstwa (martwa natura) i kompozycji przestrzennej
na płaszczynie (zadany temat).

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE:
25 kwietnia 2020, godz. 9.00-12.00 (sobota)
23 maja 2020, godz. 9.00-12.00 (sobota)

W soboty, w naszej szkole, masz możliwość
indywidualnych i nieodpłatnych konsultacji
prac własnych w godzinach 11.00 - 12.30.

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz
tel. +48 52 322 17 12
sekretariat@plastyk.bydgoszcz.pl

