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80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124
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Liceum Sztuk Plastycznych w Gdańsku

Rekrutacja 2021
Przebieg egzaminu rekrutacyjnego:
1. Kandydat/ka dostarcza do szkoły w dniu egzaminu:
a. teczkę z pracami (minimum 5 prac z natury i jedna inspirowana kierunkiem w
sztuce - szczegółowa instrukcja poniżej),
b. kwestionariusz osobowy,
c. oświadczenie kandydata/kandydatki o samodzielnym wykonaniu prac
(wydrukowany w domu i podpisany odręcznie przez kandydata/kę lub
napisany ręcznie według wzoru).
2. Przy wejściu na salę nadawany jest kandydatowi/ce numer rekrutacyjny.
3. Egzamin trwa 3 godziny i obejmuje test z rysunku (format A3), malarstwa
(format A3) i kompozycji przestrzennej (rzeźba z szarej plasteliny).
Materiały plastyczne zapewnia szkoła.
4. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny prac.
5. Wynik tekstu kompetencji zostanie opublikowany nie później niż dwa tygodnie
po egzaminie na stronie internetowej szkoły.

Teczka z pracami powinna zawierać (instrukcja dla ucznia):
A) Malarstwo – Temat: „Praca inspirowana wybranym kierunkiem artystycznym
sztuki końca XIX wieku lub początku XX wieku”
a) Pomyśl o kierunku artystycznym sztuki końca XIX wieku lub początku XX wieku
(ewentualnie malarzu – przedstawicielu danego kierunku), który jest dla Ciebie
ciekawy czy inspirujący.

b) Wykonaj pracę malarską, która nie będzie kopią istniejącego obrazu, ale malarskim
naśladownictwem kierunku czy sposobu tworzenia danego artysty.
Ważne: W tym zadaniu wykaż się swoją pomysłowością i wyobraźnią (na obrazie
możesz przedstawić dowolne obiekty) oraz rozwiązaniami kolorystycznymi. Pamiętaj,
aby zakomponować cały format papieru A3.
c) Z tyłu pracy opisz jakim kierunkiem w sztuce się inspirowałeś/ inspirowałaś.
B) Teczka powinna zawierać dodatkowo minimum 5 prac dowolnych kandydata/
kandydatki:
Mogą to być prace rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie/ formy przestrzenne
(preferowane będą prace z natury, nieprzerysowywane ze zdjęć, plakatów itp.) oraz
inne formy plastyczne zgodne z zainteresowaniami kandydata/tki (np. fotografia, film,
animacja na CD lub Pendrive itp.)

Oświadczenie:
Oświadczam, że złożone w Liceum Sztuk Plastycznych w Gdańsku prace, które są podstawą
oceny moich kompetencji plastycznych w ramach rekrutacji 1/2021/LSP/GD, są wykonane
samodzielnie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie
okazało się nieprawdziwe, decyzja o przyjęciu mnie do szkoły może zostać cofnięta.
…………………
Podpis kandydata

Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 forma testu kompetencji plastycznych, kwalifikujących do przyjęcia
uczniów do szkoły w roku szkolnym 2021/2022, może ulec zmianie.

