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87-100 Toruń 

 

Regulamin rekrutacji 

 

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznego 

Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu jest nieprzekroczenie 17 roku życia w danym roku 

kalendarzowym. 

2. Kwalifikacja kandydatów do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych  odbywa się na 

podstawie egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia i predyspozycje kandydata               

oraz kryteriów rekrutacji zawartych w  odrębnym regulaminie rekrutacji do poszczególnych 

typów szkół. 

3. Termin egzaminu wstępnego przeprowadza się w okresie od 1 marca do 30 czerwca  roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest  postępowanie 

rekrutacyjne.  

4. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia egzaminu wstępnego do publicznej 

wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem egzaminu przez umieszczenie informacji 

w widocznym miejscu w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. 

5. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe   

i właściwe warunki przeprowadzenia egzaminu. 

6. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny wchodzą nauczyciele 

uczący w Szkole. 

7. Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną, której okazanie                    

jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. 

8. Egzamin wstępny obejmuje: 

1) egzamin praktyczny z: 

a)  rysunku  

b)  malarstwa 

c)  kompozycji przestrzennej 

2) egzamin ustny dotyczący znajomości zagadnień związanych z różnymi 

 dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia 

 ogólnego. 

 



9. Punktacja ocen z egzaminu (za każdą część):  

1) rysunek                               –  10 punktów 

2) malarstwo                           – 10 punktów 

3) kompozycja przestrzenna   – 10 punktów 

4) część ustna                          – 10 punktów 

10. Egzamin uważa się za zaliczony, jeżeli kandydat zdobył 15 punktów. 

11. O przyjęciu do szkoły decyduje największa liczba punktów za egzamin praktyczny                

i pozytywnie oceniona część ustna egzaminu. Jeśli przy zamykaniu listy przyjętych uczniów 

zaistnieje sytuacja, że będą osoby posiadające tę samą liczbę punktów, ale nie będzie można  

przyjąć wszystkich zainteresowanych, to będą brane pod uwagę: wyniki egzaminu 

ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia wpisane 

na świadectwie. 

12.  Odwołania od wyniku ustalonego przez komisję rekrutacyjną należy składać w ciągu 

siedmiu dni od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych                         

do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

13. Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja i są one objęte ochroną tajemnicy                

służbowej. 

14. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół zawierający listę                

kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz                   

uzyskane przez nich punkty. 

15. Protokół powinien być przechowywany w szkole przez okres kształcenia. Prace                

egzaminacyjne powinny być przechowywane do końca września tego roku. 

16. Po każdej części egzaminu wstępnego komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez 

kandydatów wyniki, odrębne dla każdego przedmiotu i każdej części egzaminu       

wstępnego. 

17.  Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny 

z egzaminu wstępnego. 

18. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły do końca sierpnia może przeprowadzić 

rekrutację uzupełniającą. 

19. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych nie później niż do dnia              

5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 

postępowanie rekrutacyjne. 

20. Terminy składania dokumentów związanych z rekrutacją ogłoszone zostaną na stronie 

internetowej szkoły, w zakładce „rekrutacja”. 


