
Liceum Plastyczne 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 jest jedyną szkołą w Raciborzu, w której 

można zrealizować program nauki liceum ogólnokształcącego i zdać maturę, ale 

również otrzymać dyplom plastyka. W Liceum Plastycznym oprócz zajęć 

ogólnokształcących odbywają się zajęcia z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania-kompozycji, podstaw 

fotografii i filmu, historii sztuki oraz specjalności - technik graficznych i fotografii. 

Na rok szkolny 2015/2016 kandydatom do Liceum Plastycznego proponowane są dwie specjalności:  

 techniki graficzne, 

 fotografia. 

Liceum Plastyczne w Raciborzu współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną 

bogatą ofertę kształcenia na wysokim poziomie i możliwość brania udziału w rozmaitych wydarzeniach 

artystycznych, warsztatach plastycznych i muzealnych czy w plenerach, wśród których można wymienić między 

innymi Muzeum w Raciborzu, Zamek Piastowski w Raciborzu, Galerię Czarny Kot, Galerię "GAWRA" z siedzibą 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu, Fundację Elektrowni Rybnik, gdzie mają miejsce 

wystawy prac, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, w której odbywa się część zajęć praktycznych, 

czy Studio Fotograficzne FOTO-GAWĘDA w Pszowie, gdzie uczniowie mogą zobaczyć jak pracuje się 

w profesjonalnym studiu fotograficznym. Ponadto uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wymianie polsko-

francuskiej z Lycée Général Raymond Loewy w La Souterraine, a także w wielu wycieczkach dydaktycznych, 

warsztatach muzealnych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Śląskie 

w Katowicach), plenerach (np. w Rezerwacie Leśno-Stawowym "Łężczok" oraz Arboretum Bramy Morawskiej), 

ponadto dzięki współpracy raciborskiego Starostwa z partnerską gminą Elbe-Elster wzięli także udział w 5. 

Międzynarodowym Tygodniu Sztuki Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech. 

Przypominamy, że tegoroczny egzamin wstępny dla kandydatów przeprowadzony zostanie w dniach 28 i 29 maja 

2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ul. Kasprowicza 11, i obejmuje: 

a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, 

b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym 

podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. 

 

Kandydaci mogą składać dokumenty od 2 marca do 25 maja 2015 r. do godz. 15.00 w sekretariacie ZSO nr 1 

w Raciborzu i są zobowiązani są do zalogowania się w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami odbędzie się 21 maja 2015 r. o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

Wszystkie bieżące informacje, w tym na temat egzaminów wstępnych, udzielane są w sekretariacie szkoły oraz na 

stronie internetowej. 


