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Zasady REKRUTACJI
do Liceum Plastycznego w Poznaniu
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 1)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych
Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej 13 lutego 2019 roku

Art.1
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Plastycznego
w Poznaniu jest nieprzekroczenie siedemnastego roku życia, posiadanie świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej oraz złożenie wypełnionego kwestionariusza G wraz z załącznikami
w terminie określonym w ust. 4 Art. 1 niniejszego regulaminu (kwestionariusze do pobrania
na stronie internetowej szkoły).
2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na dany rok szkolny zawarte są w terminarzu
rekrutacji do klas pierwszych (aktualizowanym corocznie).
3. O liczbie przyjętych kandydatów decyduje dyrektor.
4. Kandydaci do klas pierwszych składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie
od dnia 1 marca do dnia 31 maja (ostatniego dnia roboczego miesiąca maja – patrz: terminarz
rekrutacji do klas pierwszych na dany rok szkolny) do godz.15:00.
Art. 2
1. Zasadniczą częścią procesu kwalifikacyjnego do Liceum Plastycznego jest egzamin wstępny, który
składa się z:
a) części praktycznej, z przedmiotów artystycznych; rysunku, malarstwa i kompozycji
przestrzennej,
b) części ustnej ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych
w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka
dla gimnazjum
2. Egzamin przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
3. Tematy egzaminu wstępnego ustala komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
4. W wyniku egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać maksymalnie:
a) rysunek - 15 pkt.,
b) malarstwo - 15 pkt.,
c) kompozycja przestrzenna - 15 pkt.,
d) egzamin ustny – 10 pkt.
- RAZEM 55 punktów.
5. Kandydat zdał egzamin wstępny, jeżeli otrzymał łącznie minimum 18 pkt.
6. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku przechowywane są do końca roku kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny.
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Art. 3
1. W dalszym etapie procesu kwalifikacji uczestniczą wyłącznie kandydaci, którzy zdali egzamin
wstępny.
2. W ostatecznej kwalifikacji kandydatów uwzględnia się wyniki egzaminu wstępnego oraz wyniki
egzaminu gimnazjalnego, ocenę zachowania i szczególne osiągnięcia uczniów wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydaci otrzymują punkty na podstawie dostarczonych
dokumentów za:
a) egzamin gimnazjalny - wyniki procentowe wg limitów ustalonych przez CKE na dany rok szkolny
przeliczone na punkty
• jezyk polski - maksymalnie 10 pkt,
• historia i wiedza o społeczeństwie - maksymalnie 10 pkt,
• matematyka - maksymalnie 10 pkt,
• przedmioty przyrodnicze - maksymalnie 10 pkt,
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - maksymalnie 10 pkt,
- RAZEM 50 pkt.
b) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt,
c) ocenę zachowania:
• wzorowe - 6 pkt,
• bardzo dobre - 4 pkt,
d) osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
• tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego lub plastycznego na szczeblu
ogólnopolskim - 9 pkt,
• tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego lub plastycznego na szczeblu
wojewódzkim - 5 pkt
f) do punktacji wlicza się nie więcej niż jedno osiągnięcie w punkcie d, Art. 3 niniejszego
regulaminu z zastrzeżeniem, że uwzględnia się osiągnięcie wyższe.
3. Po ogłoszeniu wyników egzaminu wstępnego kandydaci zobowiązani są dostarczyć świadectwo
ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Maksymalna ilość punktów, które kandydat może uzyskać w procesie kwalifikacji,
z uwzględnieniem punktów za egzamin wstępny wynosi 125 pkt.
Art.4
1. O przyjęciu do Liceum Plastycznego decyduje dyrektor szkoły na podstawie ilości punktów
uzyskanych w procesie kwalifikacji przez poszczególnych kandydatów.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma osoba, która uzyskała wyższą ilość punktów na egzaminie
wstępnym.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria o których mowa w Art.131, ust.1, 2 przypis Art. 130 ust.3, oraz Art. 135, pkt 6 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe.
4. Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają chęć podjęcia nauki w Liceum Plastycznym poprzez
dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
5. Ostateczna lista przyjętych do szkoły ogłoszona zostanie w budynku Liceum Plastycznego oraz
na stronie internetowej szkoły.
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Art.5
1. Odwołania dotyczące uchybień proceduralnych można składać na piśmie do dyrektora szkoły
(termin odwołania – patrz: terminarz rekrutacji do klas pierwszych na dany rok szkolny).
2. W przypadku wycofania dokumentów, już po zakończeniu procesu rekrutacji, listę przyjętych
uzupełnia się osobami, które wyraziły taką chęć, według ilości punktów uzyskanych w procesie
rekrutacji.
3. Kandydat zakwalifikowany do podjęcia nauki zobowiązany jest do złożenia oryginału świadectwa
i innych wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
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