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DLA KANDYDATÓW DO Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu

INFORMACJE OGÓLNE
Jesteśmy szkoła niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. 
Nadzór nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Nauka trwa 5 lat a nasi absolwenci przystepują do egzaminu maturalnego i egzaminu dyplomowego. 
Po zdaniu dyplomu uzyskują tytuł zawodowy PLASTYKA.

W roku szkolnym 2023/2024 planowane są specjalności/specjalizacje
1.  Techniki gra�czne/projektowanie gra�czne 
2.  Fotogra�a i �lm/fotogra�a artystyczna.
W ramach przedmiotów artystycznych uczniowie realizują obowiązkowe zajęcia z następujących przedmiotów: 
historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotogra�i i �lmu, projektowanie multimedialne, podstawy projektowania.

PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - WARUNKI 
Podstawą przyjęcia do Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych jest zdanie egzaminu wstępnego (konkursowego) 
oraz złożenie w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów:
1.  Wniosek kandydata (który należy złożyć w terminie: 03.04-30.05.2023r.)  – do pobrania na stronie: 
   www.liceumplastyczne.eu/rekrutacja
2.  Dwóch fotogra�i
3.  Zaświadczenia lekarskiego od lekarza POZ o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
     kształcenia w plastycznej szkole artystycznej
4.  Zaświadczenia o uczęszczaniu do ósmej klasy
5.  Wykazu ocen z półrocza ósmej klasy.

TERMINY REKRUTACJI:
    03.04-30.05 - termin składania wniosków 
    5-6 czerwca  - egzamin praktyczny
    7 czerwca - egzamin teoretyczny 
    14 czerwca ogłoszenie listy zakwali�kowanych i niezakwali�kowanych
    do 19 lipca uzupełnienie dokumentów (oryginał zaświadczenia OKE 
    o wynikach ósmoklasisty; oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej)
    25 lipca (godz.10.00) ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych.

UWAGA
      Na egzamin praktyczny kandydaci powinni przynieść:
      Miękki ołówek (2B, 3B…)
      Blok techniczny A3
      Farby plakatowe, tempery, akryle (do wyboru)
      Paleta lub twardy karton A4
      Pędzle oraz pojemnik na wodę
      Nóż do cięcia i formowania gliny.

Dla wszystkich chętnych będziemy organizować bezpłatne konsultacje  (przygotowujące do egzaminu) 
w miesiącach: kwiecień i maj (szczegółowe informacje o terminach i zapisach na stronie internetowej szkoły).

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 21 MARCA 2023r. 

INFORMATOR 2023

SZKOŁA NIE JEST W NABORZE ELEKTRONICZNYM


