HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO - 2021 r.*
Termin
26.04.2021 r. – 14.05.2021 r.

17.05.2021 r.
/poniedziałek/

Zdarzenie
Kandydaci do liceum plastycznego składają
dokumenty /w sekretariacie szkoły/:
• wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy PLSP
/ 2 str. - jeżeli zaistnieją kryteria oświatowe – odpowiednie potwierdzenia/
• 2 podpisane, aktualne zdjęcia
/legitymacyjne/
• zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ –
Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2/
• zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej
klasy szkoły podstawowej.
EGZAMIN PRAKTYCZNY dla kandydatów do
pierwszej klasy PLSP
EGZAMIN TEORETYCZNY dla kandydatów do
pierwszej klasy PLSP

20.05.2021 r.
/czwartek/
do 30 lipca 2021 r.
/piątek/
do godz.15.00

Godzina
9.00 – 14.00

9.00

Egzamin nie
przeprowadzany
w 2021 r.
do godz. 14.00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do pierwszej klasy PLSP.
Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do pierwszej klasy
PLSP, składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egz.
ośmioklasisty. Niezłożenie w podanym terminie, któregokolwiek z
wymaganych dokumentów, spowoduje nie uwzględnienie kandydata
w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym – brak na liście kandydatów
przyjętych do pierwszej klasy PLSP.
Uwaga!
Kandydat do PLSP, wybiera spośród dwóch, tylko jeden wniosek /A lub B/ i tylko ten jeden składa.
Jest to zarazem wybór klasy, w ramach której realizowane są dwie różne specjalizacje.
Dokumenty rekrutacyjne, można składać:
• osobiście / w budynku PLSP – w sekretariacie, w podanych godzinach, w uzgodnionym terminie z
sekretarzem szkoły /w sytuacji trwania stanu pandemii Covid-19/
lub
• skanem na podany adres mailowy: plps-wyniki@wp.pl
PLSP odbiera pliki w formie wyłącznie skanów, nie zdjęć! /kandydat nie wysyła dokumentów w
formacie jpg/ w następujący sposób: w temacie maila, należy wpisać:
REKRUTACJA oraz imię i nazwisko kandydata, np. REKRUTACJA Jan Kowalski
Prosimy o dokładne wypełnienie jednego wniosku /A lub B/ str 1. oraz str. 2, czytelnie, najlepiej
drukowanymi literami.
2 sierpnia 2021r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do I klasy PLSP.

do godz. 14.00

* zastrzega się zmiany w harmonogramie, jeżeli zmianom ulegną podstawy prawne, dotyczące rekrutacji
do liceum plastycznego.

