INFORMATOR
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
tel/fax: 086-2771134, www.zsoiz-ciechanowiec.pl
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) jest szkołą, sześcioletnią (obejmującą 3 lata
gimnazjum i 3 lata liceum).
Szkoła
Podbudowa
Egzaminy wstępne
Cykl nauczania
Egzamin gimnazjalny
Plenery malarskie
Egzamin dyplomowy
Tytuł
Egzamin maturalny

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
Szkoła podstawowa, nie ukończony 14 rok życia
Rysunek, malarstwo, kompozycja
6 lat
Po klasie III, wynik nie ma wpływu na promocję do klasy IV
W każdym roku nauki
Ze sztuki stosowanej i historii sztuki
Plastyk
Przeprowadza OKE na ogólnych zasadach

Do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych przyjmowani są uczniowie, którzy pomyślnie
zdadzą wstępny egzamin praktyczny oraz uzyskają odpowiednią liczbę punktów z wyników w
nauce i wyników sprawdzianu po szkole podstawowej.
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) jest szkołą sześcioletnią (obejmującą 3 lata
gimnazjum i 3 lata liceum). Po zdaniu egzaminu gimnazjalnego w OSSP można kontynuować naukę w
innym liceum lub pozostając w OSSP zdać nie tylko maturę, ale również uzyskać dyplom uprawniający
do posługiwania się tytułem zawodowym plastyka ze specjalnością: grafiki komputerowe.

EGZAMIN WSTĘPNY
Egzamin wstępny do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych składa się z części.
Część praktyczna obejmuje trzy etapy:
1.RYSUNEK
czas trwania – ok. 90 minut
technika: miękki ołówek od HB do 2B lub 3B
format: A3
temat: martwa natura z obserwacji - 3 przedmioty o zróżnicowanej strukturze i wielkości +
draperie należy pokazać właściwe proporcje i charakterystyczne cechy ułożonych
elementów, światłocień powinien składać się z jak największej gamy szarości.

2.MALARSTWO
czas trwania – ok. 90 minut
technika: akwarela
format: A3
temat: martwa natura: 3 przedmioty o zróżnicowanej strukturze i wielkości + draperie należy jak
najwierniej pokazać zróżnicowanie kolorów i odcieni elementów obserwowanej
kompozycji, ich kształt i położenie.
3.KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA
czas trwania – ok. 90 minut
materiały, które należy przynieść ze sobą: nożyczki, klej, taśma klejąca
temat: na zadany temat (np. „owad”, „ptak", „ zwierze”, „morskie opowieści”, „pojazd
fantastyczny” itp.) trzeba wykonać trójwymiarową kompozycję z papieru, można go ciąć,
zaginać, marszczyć, gnieść, nacinać i kleić.
4.ROZMOWA O SZTUCE
Po zdaniu egzaminu gimnazjalnego, naukę można kontynuować w OSSP lub wybrać inne
liceum. Nauka w OSSP kończy sie egzaminem dyplomowym i maturalnym. Absolwent OSSP
otrzymuje tytuł zawodowy: plastyk. Edukacja przebiega równolegle w dwóch blokach
przedmiotowych:
 ogólnokształcącym: w którym przekazujemy wiedzę ogólną obejmującą przedmioty
humanistyczne i ścisłe oraz kładziemy nacisk na naukę języków obcych - uczniowie
obowiązkowo uczą sie języka angielskiego, a od klasy drugiej wybierają jeszcze jeden
język obcy: język niemiecki, język rosyjski lub francuski,
 artystycznym: w którym uczniowie rozwijają swoje zdolności zgodnie z specjalnością
oraz poznają tajniki historii sztuki, sztuki stosowanej, rysunku, malarstwa, rzeźby,
fotografii, filmu i podstaw projektowania.

PRZYJĘCIE DO SZKOLY - TRYB POSTĘPOWANIA
Podstawą przyjęcia do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu jest zdanie
egzaminu wstępnego oraz złożenie w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów:
A. w terminie od 24.03.2016r. do 20.04.2016r. do godz.15.00
1. kwestionariusza osobowego - do pobrania w sekretariacie szkoły,
2. dwóch fotografii czytelnie podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem
3. potwierdzonego przez szkołę podstawową, wykazu ocen za I okres klasy VI
4. innych dokumentów posiadanych przez kandydata (np.: dyplomy,

wyróżnienia)
B. w terminie od 24.06.2016 do 28.06.2016 r. do godz.15.00 (osoby, które zdały
egzamin)

1. zaświadczenia z OKE o wynikach sprawdzianu (oryginał)
2. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
3. karty zdrowia w ciągu siedmiu dni po ogłoszeniu listy przyjętych.
C. egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 8.00
D. O przyjęciu do pierwszej klasy będzie decydowała suma punktów z egzaminu wstępnego
oraz sprawdzianu na podstawie zaświadczenia OKE.

Decyzje o przyjęciu podejmuje dyrektor OSSP na podstawie sumy punktów.
Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Lista przyjętych zostanie
ogłoszona 11 lipca 2016r. o godzinie 15.00

