
 REGULAMIN REKRUTACJI  

ORAZ  

ZASAD PRZYJMOWANIA UCZNIÓW  

DO  

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH  

ORAZ 

POLICEALNEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE 
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Opracowany na podstawie: 

➢ rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 
2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół 
i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. 
U .2019 r. poz. 686),  

➢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 69 z późn. 
zm.),  

➢ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)  
oraz rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2021 r.,   zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2021 r. poz. 150) 



I. UWAGI WSTĘPNE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych/na semestr pierwszy poprzedzone jest 
ogólnodostępnym poradnictwem oraz doradztwem obejmującym: 

1) Informacje o zasadach przyjęć do Liceum Sztuk Plastycznych – dla uczniów szkół 
podstawowych i Policealnej Szkoły Plastycznej – dla uczniów szkół średnich w Zespole 
Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie, warunkach nauki i programie 
nauczania Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie; 
2) Prowadzenie okresowej działalności konsultacyjnej w postaci konsultacji i kursów 
przygotowawczych prowadzonych przez nauczycieli: Liceum Sztuk Plastycznych  
i Policealnej Szkoły Plastycznej w Zespole Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego 
w Rzeszowie; 
3) Organizowanie konkursów dla uczniów szkół podstawowych;  
4) Organizowanie akcji; „Dni otwarte szkoły”. 

§ 2 

1. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych  
im. P. Michałowskiego w Rzeszowie powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną, 
wyznacza jej przewodniczącego i przydziela zadania poszczególnym członkom.  

2. Do zadań komisji należy: 
1) Przeprowadzenie egzaminów wstępnych według zasad zawartych w niniejszym 
regulaminie; 
2) Ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły. 

II. LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH 

§ 3 



1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie składają 
następujące dokumenty:  
1) Wniosek o przyjęcie do szkoły; 
2) Zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty) o braku 

przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie; 
3) Jedną fotografię legitymacyjną;  
4) Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 szkoły podstawowej; 
5) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
6) Zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty.  

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół 
Plastycznych im. P. Michałowskiego Rzeszowie składają dokumenty w terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w §3 ust.1 
pkt. 2 w określonym terminie, rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym dyrektora 
szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 
papierowej lub elektronicznej. W tym przypadku, zaświadczenie składa się dyrektorowi 
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 

4. O przyjęcie do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych może ubiegać się kandydat,  
który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, minister 
właściwy do spraw kultury, dziedzictwa narodowego i sportu może wyrazić zgodę  
na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata w wieku powyżej wieku określonego 
w §3 ust. 4. 

6. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły zostają przyjęci pod warunkiem 
dostarczenia świadectwa ukończenia klasy 8 szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty najpóźniej do dnia 31 lipca roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 

§ 4 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych zdają egzamin 
wstępny przeprowadzany przez komisję rekrutacyjną. 

2. Datę egzaminu wstępnego ustala dyrektor szkoły. Termin, o którym mowa, dyrektor szkoły  
jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po 20 czerwca 
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie 
rekrutacyjne. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia egzaminu wstępnego  
do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem jego przeprowadzenia przez 
umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, na stronie internetowej 
szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 



3. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy: 
1) Podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji; 
2) Ustalenie zakresu i tematów egzaminu wstępnego; 
3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który 
przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 

§ 5 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – w terminie 7 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu wstępnego. 

2. Decyzję o przyjęciu do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie podejmuje dyrektor 
Zespołu Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie na podstawie ostatecznej 
oceny z egzaminu wstępnego i pozostałych kryteriów. 

§ 6 

1. W Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie egzamin wstępny obejmuje egzamin 
praktyczny z: 
1) Rysunku; 
2) Malarstwa;  
3) Kompozycji przestrzennej (np. rzeźby w glinie). 

2. Czas trwania egzaminu wstępnego ustala komisja rekrutacyjna. 

3. Tematy egzaminacyjne ustalane są przez wytypowanych przez dyrektora członków komisji 
rekrutacyjnej i objęte zostają tajemnicą służbową. 

4. W sytuacjach niezależnych od szkoły egzamin wstępny może zostać przeprowadzony  
w formie zdalnej.  

§ 7 

1. Oceny egzaminacyjne z praktycznej części egzaminu wstępnego ustala się według skali 
ocen od 1 – 6, której odpowiada skala punktów od 0 do 50; 

2. Komisja rekrutacyjna przy ocenie prac bierze pod uwagę: 
1) Prezentowanie przez kandydata, na miarę wieku, profesjonalnych umiejętności 
warsztatowych; 
 2) Umiejętność wnikliwej obserwacji natury, w tym proporcji i kierunków; 

 3) Różnicowanie kreski, waloru i światłocienia;   

 4) Kompozycję;   



 5) Wrażliwość na kolor;  

 6) Wyobraźnię przestrzenną; 

 7) Sprawność manualną w pracy np. z gliną i narzędziami rzeźbiarskimi (nóż, narzędzia  
do modelowania). 

3. Oceny i punktacja na egzaminie wstępnym do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie: 

§ 8 

1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych do klasy wyższej 
niż pierwsza. Dla tych kandydatów przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny w terminie,  
w którym w szkole przeprowadza się egzamin wstępny. 

2. Kandydaci mogą również ubiegać się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w trakcie 
roku szkolnego. 

3. Uczeń może przechodzić z jednej szkoły artystycznej do Liceum Sztuk Plastycznych. 

4. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły artystycznej do Liceum 
Sztuk Plastycznych lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły  
w trakcie roku szkolnego, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza 
dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Ocena słowna Ocena cyfr. Skrót Punkty

celujący 6 cel 50

plus bardzo dobry +5 + bdb 45

bardzo dobry 5 bdb 40

minus bardzo dobry -5 - bdb 35

plus dobry +4 + db 30

dobry 4 db 25

minus dobry -4 - db 20

plus dostateczny +3 + dst 15

dostateczny 3 dst 10

minus dostateczny -3 - dst 5

dopuszczający 2 dop 1

niedostateczny 1 ndst 0



5. Dla kandydatów, o których mowa w §8 ust.1,3,4 przeprowadza się egzamin 
kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności 
kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 

6. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana  
przez dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, 
spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji,  
jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji. 

7. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:  
1) Zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go  
o warunkach rekrutacji wraz z tematycznym zakresem egzaminu kwalifikacyjnego; 
2) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego  
w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata; 
3) Przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły. 

8. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, 
podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do danej klasy szkoły, po przedłożeniu przez 
kandydata świadectwa potwierdzającego ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy 
odpowiednio programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się 
ubiegał.  

9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa  
w §8 ust.1,3 uczeń uzupełnia na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do 
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów 
szkół do innych. 

§ 9 

1. Po każdej części egzaminu wstępnego i dla każdego przedmiotu komisja wpisuje  
do protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki. 

2. Ostateczną ocenę z egzaminu wstępnego ustala komisja rekrutacyjna na podstawie łącznej 
sumy punktów z poszczególnych części egzaminu. 

3. Decyzję o przyjęciu do Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie podejmuje dyrektor 
Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu 
wstępnego i możliwości organizacyjnych szkoły. 

4. Uczeń wybiera jedną z następujących specjalizacji, realizowanych w szkole:  
1) Specjalność formy rzeźbiarskie:  

a) specjalizacja – ceramika artystyczna;  

b) specjalizacja – kowalstwo artystyczne i metaloplastyka;  



c) specjalizacja – snycerstwo. 

2) Specjalność aranżacja przestrzeni:  

a) specjalizacja – aranżacja wnętrz.  

3) Specjalność techniki graficzne:  

a) specjalizacja – projektowanie graficzne.  

5. Kandydat wskazuje preferowaną specjalizację we wniosku o przyjęcie do szkoły, według 
stopnia zainteresowania poszczególnymi kierunkami. Kandydat wybiera specjalizację 
pierwszego oraz drugiego i trzeciego wyboru, poprzez dokonanie wpisu cyfr odpowiednio 1, 
2 i 3.  Pierwszy wybór oznacza, że ta specjalizacja jest przez danego kandydata preferowana. 
Kryterium zakwalifikowania się na wybraną specjalizację jest wynik egzaminu wstępnego.   
O zakwalifikowaniu się na wybraną specjalizację pierwszego wyboru decyduje ilość punktów 
uzyskana w czasie egzaminu wstępnego, minimum 105 punktów w 150 punktowej skali (50 
pkt z każdej części egzaminu). W przypadku mniejszej liczby osób z wysokim wynikiem 
egzaminu wstępnego dopuszcza się możliwość zakwalifikowania osób z kolejnych 
deklarowanych wyborów, np. osoby, które nie dostały się na inny kierunek z powodów 
organizacyjnych, a mają wysoki wynik mogą dostać się na drugą deklarowaną specjalizację, 
w następnej kolejności zakwalifikują się osoby z niższym wynikiem egzaminu.  

6. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsc na danej specjalizacji, a równych 
wynikach egzaminu wstępnego u kilku kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria: 
1) Na projektowaniu graficznym i aranżacji wnętrz w pierwszej kolejności brany jest wynik 
egzaminu wstępnego z rysunku, w dalszej kolejności z malarstwa i rzeźby; 

2) W przypadku ceramiki artystycznej, snycerstwa oraz kowalstwa artystycznego  
i metaloplastyki głównym kryterium jest ocena z rzeźby, a w dalszej kolejności rysunek  
i malarstwo.  

7. W przypadku zdania egzaminu, ale niewystarczającej ilości punktów na wybrane 
specjalizacje będą przeprowadzone rozmowy z kandydatem odnośnie ostatecznego wyboru 
specjalizacji. 

8.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w §9 
ust.6, niż liczba wolnych miejsc  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) Wielodzietność rodziny kandydata; 
2) Niepełnosprawność kandydata; 



3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą; 
9.  Kryteria, o których mowa w § 9 ust.8, mają jednakową wartość. 

10.  Osoby, które otrzymały wynik egzaminu poniżej 30 pkt (łącznie ze wszystkich części)  
nie zdają egzaminu wstępnego.  

11. O ilości osób w grupach na poszczególnych specjalizacjach decydują możliwości 
organizacyjne szkoły.  

§ 10 

Protokoły z egzaminów wstępnych są przechowywane w Zespole Szkół Plastycznych 
im. P. Michałowskiego w Rzeszowie przez okres pełnego cyklu kształcenia, obowiązującego 
w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. 

III. POLICEALNA SZKOŁA PLASTYCZNA 

§ 11 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Policealnej Szkoły Plastycznej w Zespole Szkół 
Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie składają następujące dokumenty:  

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły; 
2) Zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty) o braku 

przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie; 
3) Jedną fotografię legitymacyjną;  
4) Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły, potwierdzające 

posiadanie wykształcenia średniego. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Policealnej Szkoły Plastycznej w Zespole Szkół 
Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie składają dokumenty w terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w §11 ust.1 
pkt.2, w określonym terminie, kandydat informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na 
przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub 
elektronicznej. W tym przypadku, zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 
uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2021&qplikid=4186#P4186A7


4. O przyjęciu do Policealnej Szkoły Plastycznej na semestr pierwszy może ubiegać się 
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata; 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, minister 
właściwy do spraw kultury, dziedzictwa narodowego i sportu może wyrazić zgodę  
na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata w wieku powyżej wieku określonego 
w § 11 ust.4. 

6. W przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, szkoła może 
zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, danej specjalności lub specjalizacji 
wydane przez lekarza specjalistę najpóźniej do dnia 29 czerwca roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 

7. Końcowy termin składania wniosku powinien przypadać najpóźniej w dniu 
poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego. 

§ 12 

1. Komisja rekrutacyjna przeprowadza wstępny egzamin polegający na sprawdzeniu 
uzdolnień i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata 
specjalności kształcenia. 

2. Datę egzaminów wstępnych ustala dyrektor szkoły. Termin, o którym mowa, dyrektor 
szkoły jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po 20 
czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest 
postępowanie rekrutacyjne. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia egzaminu 
wstępnego do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich 
przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w szkole, na stronie 
internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy: 
1) Podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji; 
2) Ustalenie zakresu i tematów egzaminu wstępnego; 
3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

do Policealnej Szkoły Plastycznej w Zespole Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego  
w Rzeszowie w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,  
na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 



§ 13 

1.Decyzję o przyjęciu do Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie podejmuje dyrektor 
Zespołu Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie na podstawie ostatecznej 
oceny z egzaminu wstępnego i pozostałych kryteriów. 

2.Egzamin do Policealnej Szkoły Plastycznej w Zespole Szkół Plastycznych  
im. P. Michałowskiego w Rzeszowie obejmuje egzamin praktyczny z rysunku w zakresie 
umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia. 

3. Czas trwania egzaminu wstępnego ustala komisja rekrutacyjna. 

4. Tematy egzaminacyjne ustalane są przez wytypowanych przez dyrektora członków komisji 
rekrutacyjnej i objęte zostają tajemnicą służbową. 

5. W sytuacjach niezależnych od szkoły egzamin wstępny może zostać przeprowadzony  
w formie zdalnej.  

§ 14 

1. Oceny egzaminacyjne z praktycznej części egzaminu wstępnego ustala się według skali 
ocen od 1 – 6, której odpowiada skala punktów od 0 do 50; 

2. Komisja rekrutacyjna przy ocenie prac bierze pod uwagę: 
1) Prezentowanie przez kandydata, na miarę wieku, profesjonalnych umiejętności 
warsztatowych; 
 2) Umiejętność wnikliwej obserwacji natury, w tym proporcji i kierunków; 

 3) Różnicowanie kreski, waloru i światłocienia;   

 4) Kompozycję;   

 5) Wrażliwość na kolor;  

 6) Wyobraźnię przestrzenną; 

3. Oceny i punktacja na egzaminie wstępnym do Policealnej Szkoły Plastycznej w Zespole 
Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie: 

Ocena słowna Ocena cyfr. Skrót Punkty

celujący 6 cel 50



§ 15 

1.Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do Policealnej Szkoły Plastycznej na semestr 
wyższy niż pierwszy. Dla tych kandydatów przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny w 
terminie, w którym w szkole przeprowadza się egzamin wstępny. 

2.Kandydaci mogą składać wniosek o przyjęcie do Policealnej Szkoły Plastycznej w trakcie 
roku szkolnego. 

3. Uczeń może przechodzić z jednej szkoły artystycznej do Policealnej Szkoły Plastycznej. 

4. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły artystycznej do Policealnej 
Szkoły Plastycznej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły  
w trakcie roku szkolnego, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza 
dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

5. Dla kandydatów, o których mowa w §15 ust.1,3,4 przeprowadza się egzamin 
kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności 
kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 

6. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana  
przez dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, 
spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji,  
jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji. 

7. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:  
1) Zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go  
o warunkach rekrutacji wraz z tematycznym zakresem egzaminu kwalifikacyjnego; 

plus bardzo dobry +5 + bdb 45

bardzo dobry 5 bdb 40

minus bardzo dobry -5 - bdb 35

plus dobry +4 + db 30

dobry 4 db 25

minus dobry -4 - db 20

plus dostateczny +3 + dst 15

dostateczny 3 dst 10

minus dostateczny -3 - dst 5

dopuszczający 2 dop 1

niedostateczny 1 ndst 0



2) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego egzaminu kwalifikującego zawierającego  
w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata; 
3) Przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły. 

8. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, 
podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły, po przedłożeniu przez kandydata 
świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły średniej. 

9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa  
w §15 ust.5, uczeń uzupełnia na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów  
do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych 
typów szkół do innych. 

§ 16 

1. Po egzaminie wstępnym komisja rekrutacyjna wpisuje do protokołu uzyskaną przez 
kandydatów ocenę i odpowiadający jej wynik punktowy. 

2. Osoby, które uzyskały wynik egzaminu poniżej 10 pkt nie zdają egzaminu wstępnego. 

3. W Policealnej Szkole Plastycznej kandydat może wybrać jedną z następujących 
specjalizacji, realizowanych w szkole (kandydat wskazuje preferowaną specjalizację we wniosku 
o przyjęcie do szkoły): 

1) specjalność formy rzeźbiarskie: 

a) specjalizacja – kowalstwo artystyczne i metaloplastyka; 

2) specjalność techniki graficzne: 

a) specjalizacja – projektowanie graficzne, 

4. Decyzję o przyjęciu do Policealnej Szkoły Plastycznej w Rzeszowie podejmuje dyrektor 
Zespołu Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie na podstawie ostatecznej 
oceny z egzaminu wstępnego i możliwości organizacyjnych szkoły. 

5. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsc na danej specjalizacji, a równych 
wynikach egzaminu wstępnego u kilku kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria:  

1) Wielodzietność rodziny kandydata; 
2) Niepełnosprawność kandydata; 
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-02-2021&qplikid=4186#P4186A7


5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą; 
8) Niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą 

kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (dotyczy osób 
pełnoletnich). 

6.  Kryteria, o których mowa w §16 ust.5, mają jednakową wartość. 

7. W przypadku zdania egzaminu, ale niewystarczającej ilości punktów na wybraną 
specjalizację będą przeprowadzone rozmowy z kandydatem odnośnie ostatecznego wyboru 
specjalizacji. 

8. O ilości osób w grupach na poszczególnych specjalizacjach decydują możliwości 
organizacyjne szkoły. 

9.  W przypadku niewystarczającej ilości kandydatów do  Policealnej Szkoły Plastycznej  
w Rzeszowie dana specjalizacja  nie będzie utworzona. 

§ 17 

Protokoły z egzaminów wstępnych są przechowywane w Zespole Szkół Plastycznych  
im. P. Michałowskiego w Rzeszowie przez okres pełnego cyklu kształcenia, obowiązującego 
w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. 


