
Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 

REGULAMIN 
przyjmowania kandydatów do 

Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego 
(pięcioletniej szkoły dla absolwentów szkół podstawowych) 

 
Podstawa prawna: 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe; 
− Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek 
artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych;. 

1. 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 do 
szkoły. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum składają w sekretariacie Liceum Sztuk 
Plastycznych w terminie od 1 marca do 15 czerwca następujące dokumenty: 

a) wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych, 
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia 

w zawodzie plastyk wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza 
specjalistę, 

c) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy 
Prawo Oświatowe, 

d) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej, 
e) 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem) 

3. Nabór kandydatów do Liceum odbywa się w dwóch etapach: 
a) etap I - egzamin wstępny, 
b) etap II odbywa się w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani 

do przyjęcia przewyższa liczbę miejsc. 

4. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli 
szkolną komisję rekrutacyjną. 

5. Egzamin wstępny obejmuje: 
a) sprawdzian praktyczny z rysunku, 
b) sprawdzian praktyczny z malarstwa, 
c) sprawdzian praktyczny z kompozycji płaskiej, 
d) sprawdzian praktyczny z kompozycji przestrzennej, 
e) część teoretyczną – egzamin ustny (może być poprzedzony krótkim testem pisemnym) 

ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych 
w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych. 

6. Egzamin wstępny odbywa się w czerwcu przed zakończeniem zajęć dydaktycznych 
w szkołach wg harmonogramu ogłoszonego w siedzibie i na oficjalnej stronie internetowej 
Zespołu Szkół Plastycznych we Wrocławiu. Każda część sprawdzianu praktycznego trwa 
60 minut. Materiały potrzebne do przeprowadzenia egzaminu dostarcza kandydat. 

7. Z każdego sprawdzianu praktycznego kandydat otrzymuje od 1 do 10 punktów, a w części 
teoretycznej od 0 do 15 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do zdobycia na 
egzaminie wynosi 55.  

8. Zakwalifikowaniu do drugiego etapu podlegają kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 



50% punktów w pierwszym etapie. 

9. Listę kandydatów zakwalifikowanych do Liceum podaje się do publicznej wiadomości 
w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego.  

10. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia aby przystąpić do drugiego etapu muszą złożyć 
w sekretariacie Liceum Sztuk Plastycznych w terminie określonym przez dyrektora 
następujące dokumenty: świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej 
i zaświadczenie o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty (oryginały lub kopie). 

11. W II etapie uwzględnia się wyniki uzyskane przez kandydata na zakończenie nauki w szkole 
podstawowej: 

a) wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty po przeliczeniu na punkty:  

• język polski - od 0 do10 punktów  

• język obcy - od 0 do 10 punktów 

• matematyka - od 0 do 10 punktów 

b) przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów. 

12. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, komisja sporządza protokół zawierający listę 
kandydatów przyjętych do Liceum i liczbę punktów przez nich uzyskanych. Przyjęci do 
Liceum zostaną kandydaci z najwyższą punktacją w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc 
przewidzianych na dany rok szkolny. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są 
pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe. 

13. Ostatecznym warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie przez nich dokumentów 
w oryginale: świadectwa ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej i zaświadczenia 
o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty. 

14. Kwalifikacja kandydatów do specjalności-specjalizacji odbywa się na podstawie wyników 
uzyskanych na egzaminie wstępnym: 

a) o zakwalifikowaniu kandydata do specjalizacji projektowanie graficzne i techniki 
druku artystycznego decyduje wynik uzyskany na sprawdzianie praktycznym 
z kompozycji płaskiej, 

b) o zakwalifikowaniu kandydata do specjalizacji jubilerstwo i metaloplastyka 
decyduje wynik uzyskany na sprawdzianie praktycznym z kompozycji 
przestrzennej.  

Szkoła kwalifikując kandydatów do grup realizujących programy nauczania w poszczególnych 
specjalnościach uwzględnia możliwości kadrowe, organizacyjne i lokalowe. 

15. W indywidualnych przypadkach kandydat do Liceum może ubiegać się o przyjęcie do klasy 
wyższej niż pierwsza. 

16. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na 
podstawie ustalenia przez komisję rekrutacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności 
kandydata odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 

17. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole są uzupełniane w czasie 
i według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z nauczycielami tych 
przedmiotów. 

 

 


