
REGULAMIN REKRUTACJI

NIEPUBLICZNEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W TORUNIU

1.  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły jest nieprzekroczenie 17 roku 

życia w danym roku kalendarzowym oraz w momencie przystąpienia do procesu rekrutacji uczęszcza 

do klasy ósmej szkoły podstawowej lub ukończył z pozytywnym wynikiem szkołę podstawową.

2.  Szkoła prowadzi dla kandydatów okresową nieodpłatną działalność konsultacyjną oraz warsztaty 

plastyczne dla wszystkich zainteresowanych, informuje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie 

kształcenia.

3.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek wraz załącznikami w sekretariacie Szkoły 

w terminie opublikowanym na stronie internetowej szkoły (w zakładce „Rekrutacja”).

4.  Kwali�kacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie konkursowego egzaminu wstępnego 

sprawdzającego uzdolnienia i predyspozycje kandydata.

5.   Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają z legitymacją szkolną.

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

poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

7.   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.

8.    Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe                       

i właściwe warunki przeprowadzenia egzaminu.

9.  Dla przeprowadzenia egzaminu wstępnego Dyrektor powołuje spośród nauczycieli NLSP, komisję 

rekrutacyjno-kwali�kacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

10.  Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a)  podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji na stronie internetowej NLSP 

w zakładce Rekrutacja;

b)  ustalenie zakresu i tematów egzaminu wstępnego, pytań na egzamin ustny;

c)   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwali�kowanych i niezakwali�kowanych

 do przyjęcia do szkoły w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

d)   przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu wstępnego oraz sporządzenie dokumentacji 

w postaci protokołu.

e) przekazanie Dyrektorowi Szkoły podpisanych protokołów z egzaminu bezpośrednio po jego 

zakończeniu.

11.  Egzamin wstępny obejmuje:

 



A) Część praktyczną: 

RYSUNEK

- Studium martwej natury - rysunek ołówkiem format B2 (90 minut)

zwracamy uwagę na: umiejętność wnikliwej obserwacji natury, poprawną kompozycję, poprawne 

proporcje i kierunki przedmiotów, różnicowanie: kreski, waloru i modelunku światłocieniowego.

MALARSTWO

 - Studium martwej natury - malarstwo. Technika: farby wodne, format B2 (90 minut) 

zwracamy uwagę na: umiejętne posługiwanie się warsztatem malarskim, poprawną kompozycję, 

poprawne proporcje i kierunki przedmiotów, umiejętność mieszania barw, dukt pędzla (ruch pędzla 

po podłożu).

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

- Studium martwej natury w glinie (90 minut) zwracamy uwagę na: - umiejętność oddania poprawnych 

proporcji poszczególnych elementów kompozycji, we właściwej skali, oraz walory artystyczne: 

kompozycja, ekspresja, faktura, detal.

- indywidualność i kreatywność, wrażliwość umiejętne i świadome wykorzystanie środków wyrazu 

artystycznego w pracy z gliną i narzędziami rzeźbiarskimi (nóż, narzędzia do modelowania).

B) Część teoretyczna:

egzamin ustny dotyczący znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych 

w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

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

1)  Rysunek                                    0 - 10 punktów

2)  Malarstwo                                    0 - 10 punktów
3)  Kompozycja przestrzenna       0 - 10 punktów
4)  Część ustna egzaminu              0 -10 punktów

13.  Egzamin uważa się za zaliczony, jeżeli kandydat zdobył 20 punktów.
14.  W ciągu 7 dni od zakończenia egzaminu Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 
listę kandydatów:
a.  zakwali�kowanych (tych, którzy zdali egzamin)
b.  niezakwali�kowanych (tych, którzy nie zdali egzaminu)

15.  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: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wyniki 

egzaminu ósmoklasisty i szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie.



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

17. Protokół powinien być przechowywany w szkole przez okres kształcenia. Prace z rysunku, malarstwa 

oraz dokumentacja prac z rzeźby są przechowywane w szkole do końca września danego roku.

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

wyniki, po każdej części egzaminu wstępnego.

19.  Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie określonej w punkcie 

15 niniejszego regulaminu.

20. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nie później niż do dnia 5 sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

21.  Terminy składania wszelkich dokumentów związanych z rekrutacją określone są w Informatorze 

na dany rok szkolny (opublikowany na stronie internetowej, w zakładce „Rekrutacja”).

22.  Odwołanie od decyzji o przyjęciu i nieprzyjęciu do szkoły mogą być zgłaszane do Dyrektora Szkoły 

w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy.

a) kandydat i jego opiekun prawny mają prawo do wglądu w szczegółową punktację  z egzaminów podczas 

wyznaczonego przez Szkołę dyżuru Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Termin dyżuru podawany 

jest do publicznej wiadomości po egzaminie  na stronie internetowej  Szkoły.

23. Do klasy pierwszej przyjmuje się 25 uczniów.

24. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły do końca sierpnia może przeprowadzić rekrutację 

uzupełniającą.

25.  Podstawą przyjęcia do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych jest zdanie egzaminu wstępnego 

(konkursowego) oraz złożenie w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów:

a.  Wniosek kandydata – do pobrania na stronie: www.liceumplastyczne.eu/rekrutacja;

b.  Dwóch fotogra�i;

c.   Zaświadczenia lekarskiego od lekarza POZ o braku przeciwskazań zdrowotnych   do podjęcia nauki 

w plastycznej szkole artystycznej;

d.   Zaświadczenia o uczęszczaniu do ósmej klasy;

e.    Wykazu ocen z półrocza ósmej klasy;

f.     Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

g.    W przypadku osób niebędących obywatelami polskimi – dokument (w języku polskim) stwierdzający 

ukończenie szkoły za granicą potwierdzający ukończenie przez ucznia etapu edukacyjnego 

odpowiadającego ukończeniu szkoły podstawowej  w Rzeczypospolitej Polskiej;

h.    Oryginału zaświadczenia OKE o wynikach ósmoklasisty.

Obowiązuje od dnia 15.02.2023r.


