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TERMINARZ REKRUTACJI
na rok szkolny 2019/2020
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona zostanie dla:
1. kandydatów po szkole podstawowej do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych kwestionariusz P
2. kandydatów po gimnazjum do 4-letniego Liceum Plastycznego - kwestionariusz G
Egzamin wstępny obejmuje:
1. część praktyczną, z przedmiotów artystycznych; rysunku, malarstwa i kompozycji
przestrzennej,
2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk
plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego
przedmiotu plastyka dla gimnazjum (dla kandydatów do LP) oraz w zakresie objętym
podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu plastyka
dla szkoły podstawowej (dla kandydatów do LSP)
Na stronie internetowej szkoły znajduje się BANK PYTAŃ NA EGZAMIN WSTĘPNY - przykładowe pytania, z którymi kandydat może się spotkać podczas rozmowy z komisją.
Po pierwszym roku nauki uczeń ma możliwość dokonać wyboru spośród dwóch
specjalizacji: projektowanie graficzne i aranżacja przestrzeni.
Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły w terminie
od dnia 01 marca do dnia 31 maja 2019 roku następujące dokumenty:
 aktualny kwestionariusz kandydata typu P lub G (na druku przygotowanym przez
szkołę, pobranym w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej
www.lp.poznan.pl/rekrutacja
 3 fotografie,
 zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1.
ustęp 2 o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej,
 zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum lub VIII klasy szkoły
podstawowej.
Egzamin przeprowadzony będzie 04 i 05 czerwca 2019 r. (wtorek, środa).
Kandydat zdaje egzamin przez dwa dni, podczas których realizowane są poszczególne
zadania egzaminacyjne. Obecność kandydata każdego dnia egzaminu jest konieczna.
Kandydaci proszeni są o stawienie się w szkole o godzinie 8:30 i okazanie ważnej
legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem oraz druku potwierdzającego
przyjęcie dokumentów z przypisanym NUMEREM KANDYDATA.
O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu
wstępnego oraz limity punktów egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
przyznawane zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Wyniki egzaminu wstępnego ogłoszone zostaną
do 07 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 15:00.
Informacja o wynikach zamieszczona będzie na stronie internetowej www.lp.poznan.pl
w zakładce „Rekrutacja”.
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny uzupełniają dokumenty do dnia
27 czerwca 2019 r. (wtorek), do godz. 13:00.
 Świadectwo (karta) zdrowia z Gabinetu Pielęgniarskiego gimnazjum lub szkoły
podstawowej,
 świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
 posiadana dokumentacja potwierdzająca dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinach
edukacyjnych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata/finalisty w konkursach
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 posiadana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
(jeżeli taka jest wydana),
Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych Liceum Sztuk Plastycznych ogłoszona
zostanie 03 lipca 2019 r.(środa) do godz. 13:00. Składanie odwołań w sekretariacie
do godz. 15:00. Istnieje możliwość przesyłania kopii odwołań drogą elektroniczną
na adres: sekretariat@lp.poznan.pl
Ostateczna lista przyjętych do szkoły ogłoszona zostanie 05 lipca (piątek) 2019 r.
do godz. 13:00.
Wymagane materiały na egzamin praktyczny:
 legitymacja szkolna lub dowód tożsamości ze zdjęciem,
 potwierdzenie numeru kandydata,
 blok rysunkowy A3,
 farby wodne – tempery lub plakatówki,
 pędzle w kilku grubościach,
 naczynie do wody,
 zestaw ołówków w kilku grubościach, gumka
 2 kg gliny, przyrząd do rzeźbienia - nóż kuchenny z okrągłym zakończeniem ostrza,
(glina dostępna jest w sklepach dla artystów plastyków - np. przy ul. Królowej
Jadwigi w Poznaniu).
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