Zarządzenie dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona w
Warszawie nr 196/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie egzaminu wstępnego do PLSP,
procedur jego przeprowadzania oraz powołania nauczycieli nadzorujących przebieg
EGZAMIN WSTĘPNY /PRAKTYCZNY/ DLA KANDYDATÓW DO PIERWSZEJ KLASY PAŃSTWOWEGO LICEUM
SZTUK PLASTYCZNYCH
IM. WOJCIECHA GERSONA W WARSZAWIE
Procedury egzaminu wstępnego do pierwszej klasy PLSP w Warszawie
Egzamin wstępny dla kandydatów do PLSP w Warszawie, będzie się odbywał w dniu 20.06.2020 r.
w budynku Zespołu Szkół Nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19.

Harmonogram działań pracowników PLSP:
Działanie

Odpowiedzialny
pracownik/nauczyciel

Zakres czynności

godzina

I tura egzaminu wstępnego
Otworzenie bramy
/od ulicy Glinianej/ na
boisko szkolne

Pracownik obsługi

Odpowiednie
grupowanie
kandydatów na
terenie boiska
Przemieszczanie się
grup kandydatów do
odpowiednio
przydzielonych sal w
budynku szkoły.

Wyznaczeni
nauczyciele

Otworzenie bramy
/od ulicy Glinianej/ na
boisko szkolne

Pracownik obsługi

Grupa XI
przydzielona do sali
gimnastycznej,
formułuje się
ostatnia

Wyznaczeni
nauczyciele

Wyznaczeni
nauczyciele

Przy bramie pracownik wpuszcza
na teren tylko dzieci,
przystępujące do egzaminu –
grupy od I do X
Grupują dzieci pod odpowiednią
tabliczką /z numerem grupy1/,
przy stołach do ping-ponga

8.00

Odpowiednio wyznaczony
nauczyciel/le z listą kandydatów
grupy, udaje/udają się do
przydzielonej dla grupy sali
egzaminacyjnej. W/w
przemieszczanie odbywa się wg
schematu-załącznik nr 1
Przy bramie pracownik wpuszcza
na teren tylko dzieci,
przystępujące do egzaminu –
grupę XI
Odpowiednio wyznaczony
nauczyciel/le z listą kandydatów
grupy, udaje/udają się do
przydzielonej dla grupy sali
gimnastycznej.

8.30

8.15

9.00

9.20

Egzamin rozpoczyna się po sprawdzeniu obecności kandydatów w danej sali, oraz
sprawdzeniu ich tożsamości, zgodnej z legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze
zdjęciem. Egzamin praktyczny trwa 4 godziny zegarowe /czas rozpoczęcia egzaminu
nauczyciel potwierdza wpisem na liście obecności kandydatów w sali/.
1

Numer grupy – jest to numer grupy, nadany przez sekretarza PLSP i znany każdemu kandydatowi.

Działanie
Ocena prac,
wykonanych przez
kandydatów do PLSP

Zabezpieczenie prac
kandydatów i ich
wyniesienie z sal/sali

Odpowiedzialny
pracownik/nauczyciel
Komisja rekrutacyjna
– oceniająca egzamin
praktyczny dla
kandydatów do PLSP

Pracownik obsługi
pod kierunkiem
nauczyciela
odpowiedzialnego za
daną grupę w sali

Zakres czynności

godzina

Komisja rekrutacyjna udaje się do
opuszczonej przez kandydatów
sali
egzaminacyjnej,
celem
dokonania oceny ich prac.

nie
później
niż
13.30

Pracownik obsługi pod
kierownictwem nauczyciela,
odpowiedzialnego za
kandydatów w danej sali, pakuje
w bezpieczny sposób prace z
danej sali i przenosi je w
wyznaczone miejsce /samochód/.

13.45

Wietrzenie
i Pracownik obsługi
dezynfekcja sal/sali
egzaminacyjnych

Po opróżnieniu sali z prac 14.15
kandydatów, pracownik obsługi
dokonuje:
• wietrzenia sali,
• dezynfekcji,
środkami
przeznaczonymi
do
dezynfekcji i odkażania
/klamki, stoliki, krzesła
itp./
Tryb postępowania z każdą salą egzaminacyjną po dokonanej przez komisję, ocenie prac
kandydatów, jest taki sam dla każdej z sal egzaminacyjnych.

II tura egzaminu wstępnego
Działanie
Otworzenie bramy
/od ulicy Glinianej/ na
boisko szkolne
Odpowiednie
grupowanie
kandydatów na
terenie boiska
Przemieszczanie się
grup kandydatów do
odpowiednio
przydzielonych sal w
budynku szkoły.

Odpowiedzialny
pracownik/nauczyciel
Pracownik obsługi

Wyznaczeni
nauczyciele

Wyznaczeni
nauczyciele

Zakres czynności

godzina

Przy bramie pracownik wpuszcza
na teren tylko dzieci,
przystępujące do egzaminu –
grupy od I do IX
Grupują dzieci pod odpowiednią
tabliczką /z numerem grupy, przy
stołach do ping-ponga

14.30

14.45

Odpowiednio wyznaczony
15.00
nauczyciel/le z listą kandydatów
grupy, udaje/udają się do
przydzielonej dla grupy sali
egzaminacyjnej. W/w
przemieszczanie odbywa się wg
schematu-załącznik nr 1
Egzamin rozpoczyna się po sprawdzeniu obecności kandydatów w danej sali, oraz
sprawdzeniu ich tożsamości, zgodnej z legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze
zdjęciem. Egzamin praktyczny trwa 4 godziny zegarowe /czas rozpoczęcia egzaminu
nauczyciel potwierdza wpisem na liście obecności kandydatów w sali/.
Działanie
Odpowiedzialny
Zakres czynności
godzina
pracownik/nauczyciel

Ocena prac,
wykonanych przez
kandydatów do PLSP

Komisja rekrutacyjna
– oceniająca egzamin
praktyczny dla
kandydatów do PLSP

Komisja rekrutacyjna udaje się do
opuszczonej przez kandydatów
sali egzaminacyjnej, celem
dokonania oceny ich prac.

nie
później
niż
19.30

Zabezpieczenie prac
kandydatów i ich
wyniesienie z sal/sali

Pracownik obsługi
pod kierunkiem
nauczyciela
odpowiedzialnego za
daną grupę w sali

Pracownik obsługi pod
kierownictwem nauczyciela,
odpowiedzialnego za
kandydatów w danej sali, pakuje
w bezpieczny sposób prace z
danej sali i przenosi je w
wyznaczone miejsce /samochód/.

19.45

Wietrzenie
i Pracownik obsługi
dezynfekcja sal/sali
egzaminacyjnych

Po opróżnieniu sali z prac 20.00
kandydatów, pracownik obsługi
dokonuje:
• wietrzenia sali,
• dezynfekcji,
środkami
przeznaczonymi
do
dezynfekcji i odkażania
/klamki, stoliki, krzesła
itp./
Po zakończeniu wszystkich prac, dotyczących egzaminu wstępnego – pracownicy obsługi
PLSP przywracają budynek Zespołu Szkół Nr 127 w Warszawie do stanu pierwotnego:
• sprzątają i dezynfekują pomieszczenia szkoły ze szczególnym uwzględnieniem toalet,
korytarzy i sal, w których przebywali kandydaci, nauczyciele i pracownicy
obsługujących egzamin wstępny do pierwszej klasy PLSP w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Procedury egzaminu wstępnego do pierwszej klasy PLSP w Warszawie

EGZAMIN WSTĘPNY
do PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
im. WOJCIECHA GERSONA w WARSZAWIE – Dn. 20.06.2020 r.
/miejsce: budynek Zespół Szkół nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19/
Rozmieszczenie kandydatów i przydział opiekunów sal – 1 tura – 117 zdających
PIĘTRO, SALA
I piętro sala nr 20
I piętro sala nr 21
I piętro sala nr 22
I piętro sala nr 23
I piętro sala nr 24

PIĘTRO, SALA
II piętro sala nr 29
II piętro sala nr 30
II piętro sala nr 32
II piętro sala nr 33
II piętro sala nr 34

SALA
GIMNASTYCZNA
parter

Ilość
grupa godzina
kandydatów
9
I
8.30
9
II
8.35
9
9
9

III
IV
V

8.40
8.45
8.50

Ilość
grupa godzina
kandydatów
9
VI
8.55
9
VII
9.00
9
VIII
9.05
9
IX
9.10
9
X
9.15

Ilość
kandydatów
27

grupa godzina
XI

9.20

Przydzielony nauczyciel
Piotr Kwiatkowski
Dominika SzwedWalkiewicz
Aleksandra Milczarek
Magdalena Kacała
Magdalena Woźniak

Przydzielony nauczyciel
Maciej Jędrzejec
Zuzanna Muraszkiewicz
Piotr Trusik
Karolina Cieślak
Milena Iwanicka-Giereś

Przydzielony nauczyciel
1. Aleksandra Klanowska
2.Magdalena Waczkowska
3.Krzysztof Pochwicki

EGZAMIN WSTĘPNY
do PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
im. WOJCIECHA GERSONA w WARSZAWIE – Dn. 20.06.2020 r.
/miejsce: budynek Zespół Szkół nr 127 w Warszawie, ul. Smocza 19/
Rozmieszczenie kandydatów i przydział opiekunów sal – 2 tura – 108 zdających
PIĘTRO, SALA
I piętro sala nr 20
I piętro sala nr 21
I piętro sala nr 22
I piętro sala nr 23
I piętro sala nr 24

PIĘTRO, SALA
II piętro sala nr 29
II piętro sala nr 30
II piętro sala nr 32
II piętro sala nr 33

SALA
GIMNASTYCZNA
parter

Ilość
kandydatów
9
9
9
9
9

grup godzina
a
I
14.30
II
14.35
III
14.40
IV
14.45
V
14.50

Przydzielony nauczyciel

Ilość
grupa godzina
kandydatów
9
VI
14.55
9
VII
15.00
9
VIII
15.05
9
IX
15.10

Przydzielony nauczyciel

Stefan Żuchowski
Marta Sieradzka
Anna Nasiadek
Michał Mierzwiak
Sylwia Aniszewska

Iwona Rynkowska
Katarzyna Kawka
Kwiatkowski Piotr
Wróblewska Agnieszka

Ilość
grupa godzina
Przydzielony nauczyciel
kandydatów
27
X
15.30 1. Opasiński Sławomir
2. Małgorzata Szmidt
3. Marta Kowalska

