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LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
szkoła inna niż wszystkie
PROWADZIMY NABÓR DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
(pięcioletniej szkoły dla absolwentów szkół podstawowych)
Kończąc naszą szkołę absolwent otrzymuje nie tylko świadectwo maturalne,
ale także dyplom uprawniający do posługiwania się tytułem zawodowym plastyka.
Uczniowie kształcą się w jednej z poniższych specjalizacji artystycznych: projektowanie graficzne,
kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, techniki druku artystycznego lub jubilerstwo.
JAKO UCZEŃ LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH:
• dowiesz się więcej, bo oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczymy przedmiotów
artystycznych: rysunku, malarstwa, fotografii, rzeźby, historii sztuki, jubilerstwa
i podstaw projektowania;
• spędzisz niezapomniane chwile podczas plenerów malarskich, zagranicznych wycieczek
edukacyjnych, akcji artystycznych, pokazów mody, wystaw i studniówek tematycznych;
• będziesz traktowany indywidualnie; w szkole panuje miła, kameralna atmosfera;
• możesz mieszkać w internacie: http://www.pbsa.pl.
CZEMU LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH?
• BO STAWIA NA KREATYWNOŚĆ I ROZWÓJ UCZNIÓW;
• BO JEST SZKOŁĄ PAŃSTWOWĄ, WIĘC NIE TRZEBA ZA NIĄ PŁACIĆ;
• BO UCZNIOWIE KAŻDEGO ROKU ZDOBYWAJĄ GŁÓWNE NAGRODY
W ROZMAITYCH KONKURSACH, OTRZYMUJĄ STYPENDIA;
• BO JEST SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY;
• BO UCZNIOWIE UZYSKUJĄ BARDZO DOBRE WYNIKI NA EGZAMINACH MATURALNYCH;
• BO DZIĘKI EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ MÓGŁ STUDIOWAĆ
NA RÓŻNYCH KIERUNKACH STUDIÓW, NIE TYLKO ARTYSTYCZNYCH.
ODWIEDŹ NAS I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
• podczas Artystycznych Warsztatów Feryjnych;
• podczas Dnia Otwartego Szkoły;
• na www.zsp.wroclaw.pl lub na Facebooku:
Zespół Szkół Plastycznych Wrocław;
• rekrutacja trwa od marca do końca maja;
• szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej;
• jesteśmy w samym sercu miasta, więc łatwo do nas trafić!
Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu
ul. Piotra Skargi 23, 50-082 Wrocław, tel. 71 798 69 14 | www.zsp.wroclaw.pl
Stwórz z nami swoje wspomnienia!

