
 
REGULAMIN  

przyjmowania kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach  
 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 
 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w 

sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół artystycznych (Dz.U. z 
2019 poz. 686) 

 
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych, którzy w danym roku 
kalendarzowym kończą nie więcej niż 17 lat, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami 
plastycznymi i manualnymi oraz wrażliwością artystyczną. 
 
2. Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje: 

▪ egzamin praktyczny -  z rysunku, malarstwa oraz kompozycji przestrzennej na zadany przez 
komisję egzaminacyjną temat, 

▪ egzamin ustny - ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk 
plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w 
przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej. 
 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek kandydata w sekretariacie szkoły               
od 15. maja do 9. czerwca 2023r. Wniosek można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze 
strony szkoły w zakładce: Rekrutacja/Liceum Sztuk Plastycznych/Dokumenty które należy złożyć. 
Złożenie wniosku w sekretariacie szkoły uprawnia do przystąpienia do egzaminu wstępnego. 

 
4. Egzaminy zostaną przeprowadzone  

▪ 13. czerwca 2023 r., w godz. 900-1500 – część praktyczna,  

▪ 14, 15. czerwca 2023 r., w godz. 900-1500 – część teoretyczna.  
 
5. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do 
publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w dniu 21.06.2023r.  
 
6. Do 7 lipca 2023r. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani dostarczyć: 

▪ oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

▪ oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

▪ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia 
w zawodzie plastyk, od lekarza POZ. 

 
7. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna. O miejscu na liście kandydatów 
decyduje suma punktów za egzamin wstępny.  
 
8. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną w dniu 11.07.2023r.  
 
 
 


