
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PLSP W SZCZECINIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Zawód: plastyk 

Specjalności: Techniki  graficzne- Projektowanie graficzne, Techniki graficzne -techniki druku 

artystycznego; Formy użytkowe – wzornictwo, Techniki renowacyjne- renowacja mebli i  wyrobów 

snycerskich. 

 

Terminy Działania Dokumenty 

01 marca - 30 maja 

2022 r. 
Konsultacje (przegląd prac) 

teczka zawierająca od 5 do 20 prac plastycznych w 

dowolnej technice i dowolnym formacie 

(np.: szkice, rysunki, rzeźba, prace kolorystyczne) 

01 marca - 30 maja 

2022r. 

Składanie dokumentów 

(po pozytywnym przeglądzie prac) 

• Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 

(druk ze strony www.plastykszczecin.pl – zakładka 

rekrutacja ) , konieczny:  PESEL, adres 

zamieszkania, data urodzenia, tel. do opiekunów  

• zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły 

podstawowej 

• 2 fotografie (opisane na odwrocie: imię nazwisko, 

adres, data urodzenia); 

• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druk 

skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły). 

02 czerwca 2022r. 

godz.9.00 

Egzamin praktyczny z malarstwa, 

rysunku, kompozycji przestrzennej 

godziny poszczególnych części egzaminu dla różnych grup 

ustalone będą wg oddzielnego harmonogramu znajdą się na 

tablicy ogłoszeń w szkole 

03 czerwca 2022r. 

Godz. 9.00 
Egzamin ustny 

zagadnienia na stronie www.plastykszczecin.pl             – 

zakładka rekrutacja   

 

02 czerwca 2022r. 
Ogłoszenie wyników egzaminu 

praktycznego 

lista zakwalifikowanych do części teoretycznej - (egzamin 

ustny) 

03 czerwca 2022r. 
Ogłoszenie wyników egzaminu 

teoretycznego 

lista uczniów , którzy zdali egzamin wstępny do PLSP i 

zostali zakwalifikowani do następnego etapu przyjęcia do 

szkoły. 

11 lipca 2022r. 

do godz. 11. 00 
Dostarczenie dokumentacji 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – 

oryginały 

12 lipca 2022r. godz. 

15.00 

Ogłoszenie listy uczniów 

przyjętych do szkoły 

lista przyjętych, na której znajdują się osoby po przejściu 

postępowania egzaminacyjnego oraz złożeniu kompletu 

dokumentów 

 

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO: 

 

1. Do klasy pierwszej PLSP może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie 

więcej niż 17 lat; 

2. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie z dołączonym zaświadczeniem o uczęszczaniu do klasy ósmej 

szkoły podstawowej, oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy; 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie podlegają konsultacji, na której zobowiązani są przedstawić do 

wglądu od 5 do 20 prac plastycznych w dowolnej technice i dowolnym formacie; 

4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który przeprowadza się z 

przedmiotów artystycznych i obejmuje on: 

a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, 

b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych – 

zagadnienia dostępne na stronie www.; 

5.     Wyniki egzaminów wstępnych ogłaszane są w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów, natomiast 

lista przyjętych do szkoły – w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

6.    28 czerwca 2022r. do godz. 11. 00 kandydat zobowiązany jest przedłożyć świadectwo ukończenia 

gimnazjum lub szkoły podstawowej 

7.    Szkoła nie prowadzi naboru elektronicznego. 

http://www.plastykszczecin.pl/

