
 
 

Regulamin rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych 

w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu na rok szkolny 2022/2023 

 

Egzamin wstępny odbędzie  się 15 czerwca 2022 r. od godziny 9.00,   

 
Dokumenty należy złożyć do 14 czerwca 2022 r. w kancelarii szkoły lub pod 
adresem mailowym :  
 
zsm@golub-dobrzyn.pl 
 
Egzaminy wstępne praktyczne odbywają się w ciągu jednego dnia.  
Egzamin wstępny jest punktowany, odbędzie się w sali konferencyjnej w 
Zespole Szkół Miejskich przy ulicy Stefana Żeromskiego 11 

NA EGZAMIN WSTĘPNY, KANDYDAT MA OBOWIĄZEK STAWIĆ SIĘ Z 
LEGITYMACJA SZKOLNĄ! 

 

NA EGZAMIN KANDYDACI LSP PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ: 

• BLOK RYSUNKOWY LUB TECHNICZNY /FORMAT  A3/ 
• OŁÓWKI DO SZKICOWANIA 
• GUMKA DO WYCIERANIA  
• FARBY WODNE 
• NACZYNIE NA WODĘ  
• PĘDZLE 

 
 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 
w GOLUBIU-DOBRZYNIU  

1.      Rekrutacja do LSP odbywa się na podstawie: 

• 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. 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do 
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z 
jednych typów szkół do innych. Dz.U. 2019 poz. 686 

2.      O przyjęcie do klasy pierwszej LSP, może ubiegać się kandydat, który w danym roku 
kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat. 

3.      Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej LSP jest złożenie (w 
terminie podanym, w harmonogramie pracy szkoły oraz harmonogramie rekrutacji na dany 
rok szkolny) wymienionych niżej dokumentów oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego. 

4.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok nauki w LSP wymagane 
są dokumenty: 

• wniosek o przyjęcie do liceum plastycznego (dostępny w sekretariacie szkoły lub na 
stronie ), 

• 2 podpisane zdjęcia, 
• zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2) 
• świadectwo szkolne ukończenia szkoły podstawowej 

5.      Rekrutację do klasy pierwszej LSP  prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor ZSM w 
Golubiu-Dobrzyniu wyznacza skład komisji i przewodniczącego oraz określa zadania 
członków komisji. 

7.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do LSP zobowiązani są do zapoznania się ze 
Statutem ZSM w Golubiu-Dobrzyniu, a z chwilą przyjęcia - do jego przestrzegania. 

8.      Kandydat zakwalifikowany do ZSM zobowiązany jest do złożenia oryginału 
świadectwa i innych wymaganych dokumentów w formie papierowej do 31 sierpnia 2022 r.  
Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 
spowoduje nie przyjęcie do szkoły – brak na liście kandydatów przyjętych do ZSM. 

9.      W LSP przeprowadza się egzamin wstępny: 

• praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. 

1. Egzamin wstępny z rysunku – polega na narysowaniu ustawionej martwej natury, w 
ciągu wyznaczonego czasu -na formacie kartonu A3, przy użyciu ołówków -jako 
narzędzia. Ocenie podlega umiejętność: zakomponowania na płaszczyźnie kartonu 
martwej natury, poprawnego uwzględnienia proporcji, rejestracji planów –głębi, 
zauważenia różnic w charakterze elementów martwej natury, jak: szkło, metal, tkanina 
i zaznaczenia tego w swojej pracy rysunkowej, zwracając uwagę na kreskę, fakturę –
jej zmienność oraz znaczenie światła i cienia w kompozycji martwej natury. Czas 90 
minut. 

2. Egzamin wstępny z malarstwa–polega na namalowaniu ustawionej martwej natury w 
ciągu wyznaczonego czasu -na formacie kartonu A3, przy użyciu farb wodnych. 



 
Ocenie podlega umiejętność: zakomponowania na płaszczyźnie kartonu martwej 
natury, poprawnego uwzględnienia proporcji, przestrzeni –głębi, zauważenia różnic w 
charakterze elementów martwej natury, jak: szkło, metal, tkanina i określenia tego za 
pomocą plamy barwnej, odwzorowującej rzeczywisty obraz martwej natury, ukazania 
kolorem przestrzeni oraz budowy bryły ustawionych przedmiotów. Umiejętne 
posługiwanie się wymaganą techniką. Czas 90 minut. 

3. Egzamin wstępny z kompozycji. Dotyczy realizacji kompozycji płaskiej lub 
przestrzennej wykonanej w glinie. Na podstawie przedstawionego tematu należy 
wykonać kompozycję precyzującą podany temat egzaminu, przy użyciu gliny. Ocenie 
podlega: pomysł, kreatywność, umiejętność kojarzenia, wyobraźnia, estetyka 
wykonania pracy, technika realizacji kompozycji. Czas 90 minut. 

Egzamin teoretyczny - rozmowa kwalifikacyjna 
 

10.  Na egzamin wstępny składają się trzy elementy: 

• egzamin praktyczny z rysunku (skala ocen od 0 do 25 punktów), 
• egzamin praktyczny z malarstwa (skala ocen od 0 do 25 punktów), 
• egzamin praktyczny z modelowania (skala ocen od 0 do 25 punktów). 
• egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna.  (skala ocen od 0 do 25 punktów) 

 

11.  Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby. 
Maksymalna liczba punktów na egzaminie , którą można uzyskać wynosi 100. 

12.  Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną, bądź innym dowodem 
tożsamości. 

13.  W roku szkolnym 2022/23 rekrutacja odbywa się  na następujące specjalizacje: 

• projektowanie graficzne , ceramika artystyczna  , mural, techniki malarskie i 
pozłotnicze , techniki rzeźbiarskie, fotografia i film 

14.  Kandydaci, w składanych wnioskach o przyjęcie do ZSM w Golubiu-Dobrzyniu 
dokonują uszeregowania specjalizacji, na które chcą się dostać, oznaczając numerem 1 
specjalizację którą chcieliby wybrać spośród tych, które są w ofercie szkoły. 

15.  O przydziale kandydatów na poszczególne specjalizacje decydują: 

• w LSP, ze względu na fakt, że przedmiot specjalizacyjny realizowany jest od drugiej 
klasy, decydują oceny ucznia i frekwencja uzyskane w pierwszej klasie 
LSP  (pierwszeństwo w wyborze specjalizacji będą mieli uczniowie, którzy otrzymali 
wyższe oceny przedmiotowe i ocenę zachowania).     

16.  Wyniki postepowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie: 

 



 
• list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – w terminie 7 dni od 

dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego, 
• list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – w terminie do dnia 31 lipca roku 

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

Sposób i miejsce publikacji list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list osób 
przyjętych i nieprzyjętych do ZSM - określają przepisy prawa oświatowego. Szczegółowe 
informacje dotyczące uzyskanej przez kandydata punktacji ze względu na ochronę danych 
osobowych, można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły. 

17.  Liczba miejsc w klasie pierwszej nie może przekroczyć 27 osób. 

 


	NA EGZAMIN KANDYDACI LSP PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ:

