INFORMATOR 2022/23 dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych
im. Stanisława Kopystyńskiego w Zespole Szkół Plastycznych we Wrocławiu
INFORMACJE OGÓLNE
Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych 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, podstaw fotografii i filmu, projektowania
multimedialnego oraz specjalizacji w określonych specjalnościach artystycznych.
W roku szkolnym 2022/2023 planowane są specjalności-specjalizacje:
1. Techniki graficzne - projektowanie graficzne,
2. Techniki graficzne - techniki druku artystycznego,
3. Formy rzeźbiarskie - kowalstwo artystyczne i metaloplastyka,
4. Formy użytkowe - wzornictwo – jubilerstwo.
PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – TRYB POSTĘPOWANIA
Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum jest nie
przekroczenie 17 roku życia w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o przyjęcie.
Podstawą przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we
Wrocławiu jest zdanie egzaminu wstępnego oraz złożenie w sekretariacie szkoły
odpowiednich dokumentów.
1. W terminie do 15 czerwca 2022 r.
a) wniosku kandydata ( do pobrania) ze strony www.zsp.wroclaw.pl
b) dwóch fotografii legitymacyjnych, czytelnie podpisanych na odwrocie imieniem i
nazwiskiem;
c) zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej;
d) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w szkole plastycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach: 21 i 22 czerwca 2022 r. od godz. 9.00
Egzamin obejmuje badanie wrażliwości plastycznej poprzez wykonanie zadań praktycznych
z zakresu rysunku, malarstwa, kompozycji płaskiej i przestrzennej oraz sprawdzenie
znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.
Lista wyników egzaminu wstępnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
zostanie podana 28 czerwca 2022 r. O przyjęciu do klasy pierwszej będzie decydowała suma
punktów z egzaminu wstępnego oraz, przy większej liczbie kandydatów niż miejsc, suma
punktów uzyskanych za: wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty i świadectwo z
wyróżnieniem na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

3. W terminie do 13 lipca 2022 r. kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają:
a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub potwierdzoną
kopię),
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzoną kopię),
c) kartę zdrowia (w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych).
Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie sumy
punktów. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Lista przyjętych
zostanie ogłoszona 22 lipca 2022 roku. Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych,
konieczne jest dostarczenie do szkoły dokumentów w oryginale (jeżeli wcześniej były
dostarczone kopie).
UWAGA▶ Na egzamin kandydaci powinni przynieść: blok techniczny formatu A3, ołówki
(twardości HB, B, 2B, 3B), farby wodne (np. akwarele, tempery, akryle), pędzle (różne
wielkości), pojemnik na wodę, paletę do mieszania farb, pisaki, cienkopisy czarne lub czarną
farbę, tusz, gumkę, nożyczki, klej.
Harmonogram egzaminu wstępnego zostanie opublikowany w czerwcu 2022r.
Dzień otwarty szkoły odbędzie się 23 kwietnia 2022 r. w godzinach 9.00 – 14.00.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.
Szkoła nie jest objęta naborem elektronicznym funkcjonującym we Wrocławiu.

