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REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW 

DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JANA MATEJKI  

W NOWYM WIŚNICZU 

 

Podstawa prawna: 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019 poz.1148 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 10 marca 2022 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych 
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.( Dz.U. 2022 poz. 194, poz. 563) 

§1 

1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu przeprowadza co roku 

rekrutację kandydatów do klas pierwszych. 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie 

więcej niż 17 lat. 

§2 

3. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie: 

1) poradnictwo obejmujące informacje o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki 

w szkole i możliwości korzystania z internatu;  

2) konsultacje prac w wersji stacjonarnej lub zdalnej; 

3) dwudniowe warsztaty z rysunku, malarstwa i rzeźby – „warsztaty majowe”. 

§3 

1) Kandydaci lub rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia składają w sekretariacie Szkoły 

następujące dokumenty: 

1. wniosek o przyjęcie do szkoły z deklaracją wybranej specjalizacji; 

2. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej; 

3. zaświadczenie wydanie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań do 

podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej. 

2) Dokumenty składa się w terminie określonym przez Dyrektora w danym roku szkolnym. 

3) Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. 

4) W szkole obowiązuje rekrutacja tradycyjna (nie elektroniczna). 

§4 

1) Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PLSP im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu 

odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego 

2) Egzamin wstępny obejmuje: 

1. egzamin praktyczny z: rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej (rzeźba w glinie); 



2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych 

w zakresie objętym podstawą programową przedmiotu Plastyka dla szkoły podstawowej.  

3) Egzamin wstępny w zakresie przedmiotów artystycznych jest egzaminem konkursowym.  

§5 

1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor, w każdym roku szkolnym, powołuje 

spośród nauczycieli Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej Przewodniczącego oraz określa zadania członków 

komisji. 

2) Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1. opracowanie szczegółowego harmonogramu rekrutacji; 

2. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji; 

3. ustalenie zakresu i tematów egzaminu wstępnego. Tematy egzaminów praktycznych są tajne. 

4. przeprowadzenie egzaminu wstępnego i ustalenie jego wyników; 

5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły  

4) Z przebiegu egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna sporządza odpowiedni protokół obejmujący listę 

kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu oraz uzyskaną przez nich punktację oraz indywidualne 

protokoły kandydata. 

5) Na podstawie punktacji, o której mowa w ust.4 Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy 

uzyskali punktację kwalifikującą ich do szkoły oraz przekazują listę Dyrektorowi. 

6) Protokół indywidualny, o którym mowa w ust.4 jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia 

ucznia w szkole. 

§6 

1) Egzamin wstępny do PLSP im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu trwa dwa dni, według szczegółowego 

harmonogramu określanego na dany rok szkolny.   

2) Egzamin praktyczny z rysunku obejmuje ćwiczenie rysunku z natury - model lub martwa natura, egzamin 

praktyczny z malarstwa obejmuje ćwiczenie kolorystyczne z natury - martwa natura lub kompozycja 

z wyobraźni, egzamin z kompozycji przestrzennej obejmuje studium z natury - model lub kompozycja 

z wyobraźni w glinie lub plastelinie 

3) Każdy egzamin praktyczny trwa 90 min; 

4) Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie 

objętym podstawa programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

5) Egzamin oceniany jest wyniki w skali punktowej. Każda część egzaminu punktowana jest w skali 0- 10 

pkt.  

6) Egzamin jest zdany, gdy kandydat przystąpi do wszystkich jego części oraz uzyska 30% punktów, czyli 

12 punktów z 40 możliwych.  

7) Lista kandydatów jest kodowana. Kandydat ma przypisany numer, którym podpisuje wszystkie swoje prace 

zrealizowane w trakcie egzaminu. 

8) Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Świat wokół mnie organizowanego przez Państwowe 

Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu przystępujący do egzaminu wstępnego 



są przyjmowani do szkoły na preferencyjnych warunkach, są zwolnieni z całości lub części egzaminu 

wstępnego. 

9) O przyjęciu na wybraną specjalizację decyduje ilość punktów uzyskanych w trakcie egzaminu wstępnego. 

§7 

1) Dyrektor szkoły na podstawie wyników egzaminu wstępnego, o których mowa w §5 ust.5, ogłasza listę 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu wstępnego. O ilości uzyskanych punktów kandydaci informowani są indywidualnie przez 

Dyrektora lub Wicedyrektora ds. artystycznych.  

2) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły w wyznaczonym terminie składają świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej.    

3) O przyjęciu na wybraną specjalizację decyduje ilość punktów uzyskanych w trakcie egzaminu wstępnego 

skali od najwyższej punktacji.  

4) Kandydatom, którzy się nie zakwalifikowali na wybraną specjalizację proponowana jest inna. 

5) Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły w terminie zgodny 

z harmonogramem, nie później niż do 5 sierpnia. 

§8 

1) W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub w przypadku 

przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły artystycznej albo w przypadku złożenia przez kandydata 

wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. 

2) Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziomu umiejętności kandydata 

odpowiadają programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty. 

3) W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, termin egzaminu 

kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania egzaminu wstępnego. 

4) W przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej albo w przypadku wniosku kandydata 

o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor w ciągu 

30 dniu od daty złożenia wniosku. 

5) Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości 

przyjęcia kandydata. 

6) Do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego Dyrektor, spośród nauczycieli szkoły, powołuje Komisję 

Kwalifikacyjną i określa zadania członków Komisji. 

7) Do szczegółowych zadań Komisji należy: 

1. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego; 

2. przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego 

3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego ocenę 

predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata; 

4. przekazanie protokołu Dyrektorowi. 

8) Dyrektor na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności zawartych w protokole podejmuje 

decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza., po przedłożeniu przez kandydata 



świadectwa potwierdzającego ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy odpowiednio niższej 

w stosunku do klasy o przyjęcie do której kandydat się ubiega.  

9) Protokół, o którym mowa w ust.7.3 , jest przechowywany w teczce osobowej ucznia przez okres 

kształcenia. 

§9 

1) Po przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza, w razie wystąpienia różnic programowych, uczeń 

musi uzupełnić braki na warunkach i w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

2) Jeżeli w szkole naucza się języka obcego nowożytnego innego niż język, którego uczeń uczył się 

w poprzedniej szkole , a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy, uczeń może: 

uczyć się danego języka obcego nowożytnego wyrównując braki we własnym zakresie do końca roku 

szkolnego, albo kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 

w poprzedniej szkole, albo uczęszczać na zajęcia z danego języka w innej szkole. 

3) Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, 

przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na zasadach 

określonych w WSO.  

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora, Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły kandydata przekraczającego limit wiekowy 

określony w §1, ust.2 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia 

 

 

Nowy Wiśnicz dnia 1 kwietnia 2022 r.  

Uchwała nr 13/2021/2022 

 

  

 Dyrektor szkoły 

 

 Elżbieta Kucybała 


