REGULAMIN REKRUTACJI
DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W
ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH
W GRUDZIĄDZU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
§ 1. Podstawa prawna:
1.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082)
2.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek
artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2019 poz. 686)
§ 2. Komisja rekrutacyjna
1. Rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Dyrektora Szkoły.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą:
a. weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym;
b. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
c. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
d. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
§ 3. Kierunki rekrutacji
W roku szkolnym 2022/2023 prowadzony jest nabór do:
5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych w zawodzie plastyk o specjalności:
 techniki graficzne o specjalizacji projektowanie graficzne,
 fotografia i film o specjalizacji fotografia artystyczna (zostanie utworzona w przypadku chętnych - min.8 osób)
§ 4. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych
1.
Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Sztuk
Plastycznych jest nieprzekroczenie 17 roku życia w danym roku kalendarzowym;
2.
Rekrutacja uczniów do Liceum Sztuk Plastycznych przeprowadzana jest na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie do Szkoły, przez kandydatów lub ich prawnych opiekunów i polega na przeprowadzeniu na pierwszym etapie postępowania egzaminu wstępnego,
który składa się z poniższych etapów:
a. egzaminu praktycznego z:
- rysunku – (czas trwania 90 minut)
- malarstwa – (czas trwania 90 minut)
- kompozycji przestrzennej – (czas trwania 90 minut)
b. egzaminu ustnego:
- ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych
w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej – (czas trwania max. 15 min)

3. Z każdego etapu, kandydat otrzymuje ustaloną liczbę punktów. Może uzyskać maksymalnie
100 punktów
4. Egzamin uważa się za zaliczony, jeżeli kandydat zdobył min. 25 punktów
Punktacja za egzamin praktyczny:
a. egzamin z rysunku
- maksymalna ilość punktów wynosi – 25 punktów
b. egzamin z malarstwa
- maksymalna ilość punktów wynosi – 25 punktów
c. egzamin z kompozycji przestrzennej – maksym. ilość punktów wynosi – 25 punktów
Punktacja za egzamin ustny: - 25 punktów
5.
O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje punktacja przyznana kandydatowi przez
komisję rekrutacyjną na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w pkt. 4 .
6. Przyjęci do szkoły zostają uczniowie z najwyższą punktacją w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przewidzianych na dany rok szkolny.
7. Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podaje
się do publicznej wiadomości terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do publicznej szkoły.
10. W terminie 3 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.
11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia .
Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

.

