Regulamin rekrutacji
do I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Regulamin rekrutacji do I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku został
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014
roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz
przechodzenia z jednego typu szkół do innych.
Organizacja pracy Komisji Rekrutacyjnej
1.
2.
3.

4.

5.

Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną i określa przewodniczącego Komisji.
Komisja realizuje działania związane z rekrutacją kandydatów do szkoły artystycznej w okresie od daty
powołania do zakończenia rekrutacji.
Do zadań szkoły należy:
- organizowanie akcji promującej szkołę,
- organizowanie kursu przygotowawczego do szkoły artystycznej, który określa predyspozycje
kandydatów.
Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
- podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
- ustalenie zagadnień w ramach kursu przygotowawczego lub egzaminu wstępnego,
- ustalenie listy kandydatów,
- przeprowadzenie rekrutacji do szkoły artystycznej.
Pracę Komisji koordynuje Przewodniczący.

Warunki przyjęcia do I Prywatnego liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku
Szczegóły dotyczące rekrutacji na dany rok szkolny zawarte są w informacji o rekrutacji i opublikowane na
stronie internetowej szkoły.
1. Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do szkoły artystycznej jest ukończenie nie więcej niż
17 lat w danym roku kalendarzowym oraz świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum plastycznego składają:
- podanie,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole artystycznej,
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, udział w warsztatach,
wystawach itp.).
3. Kandydat zostaje przyjęty do szkoły na podstawie pozytywnie zaliczonego kursu przygotowawczego,
podczas którego wykonuje prace z:
- rysunku,
- malarstwa,
- kompozycji przestrzennej,
lub egzaminu wstępnego do szkoły artystycznej.
4. Każda z prac wykonana przez kandydata jest oceniana przez członków Komisji Rekrutacyjnej.
5. W wyniku oceny i kwalifikacji uzdolnień kandydata w naborze elektronicznym wpisywana jest punktacja:
- rysunek
0-10 punktów
- malarstwo 0-10 punktów
- kompozycja przestrzenna
0-10 punktów
Razem maksymalnie kandydat może uzyskać 30 punktów. Liczba uzyskanych punktów jest wpisana do
naboru elektronicznego w pozycji „szczególne uzdolnienia”, a następnie sumowana wraz z innymi
punktami za świadectwo oraz egzamin.
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Punktacja za predyspozycje jest odzwierciedleniem następujących ocen:
10 punktów – celujący
8-9 punktów – bardzo dobry
6-7 punktów – dobry
3-5 punktów – dostateczny
Poniżej 3 punktów kandydat nie zaliczył część praktycznej.
6. Wyniki z zakresu wykonania prac plastycznych zatwierdzane są przez Komisję Rekrutacyjną i są
ostateczne.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów, w postępowaniu kwalifikacyjnym takiej samej liczby
punktów, pierwszeństwo ma osoba, która uzyskała wyższą ilość punktów za wykonane prace
plastyczne.
8. Decyzję o przyjęciu kandydata do I Prywatnego Liceum Plastycznego im Władysława Drapiewskiego w
Płocku podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pozytywnego wyniku z zakresu prac plastycznych oraz
punktacji końcowej.
9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum plastycznego, po ukończeniu szkoły gimnazjalnej
składają:
- wniosek z naboru elektronicznego,
- wyniki egzaminu gimnazjalnego,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- zaświadczenie o ocenach za wykonane prace plastyczne w ramach kursu przygotowawczego.
10. Komisja Rekrutacyjna prace swoje dokumentuje w formie protokołu, który zawiera:
- Karty oceny kandydatów z każdej dziedziny,
- Listę kandydatów zawierającą szczegółową punktację oraz punktację końcową,
- Listę kandydatów przyjętych do szkoły,
- Protokół z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

W I Prywatnym Liceum Plastycznym im. Władysława Drapiewskiego w Płocku obowiązuje nabór
elektroniczny.
Szkoła artystyczna jako priorytetowe uznaje predyspozycje i umiejętności kandydata do pobierania
nauki.
Szkoła w uzasadnionych przypadkach może przyjąć ucznia o szczególnych uzdolnieniach w trakcie
trwania roku szkolnego na warunkach ustalonych przez dyrektora szkoły.
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