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Rys Historyczny i tradycja
Liceum Plastyczne w Nysie powstało we wrześniu 2014 r. na bazie Ogniska Plastycznego,którego 

tradycje sięgają 1955 r. Siedziba szkoły mieści się w obiekcie zabytkowym, byłym „Domu Komen-

danta”. Układ urbanistyczny szkoły tworzy czworobok z wewnętrznym dziedzińcem gdzie znajdują 

się zabytkowe detale achitektoniczno-rzeźbiarskie. Wewnętrzny wystrój szkoły stanowią 

płaskorzeźby i rzeźby sztuki antycznej i renesansowej np. posągi - repliki naturalnej wielkości 

postaci Wenus z Milo, Doryforos Polikleta, Niewolnik Michała Anioła itd.. które służą również jako 

modele do ćwiczeń rysunkowych. Liceum jest jedyną tego typu szkołą w powiecie nyskim i jedną   

z nielicznych w kraju.
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Liceum znajduje się w przy ulicy Grodzkiej 19, w samym 

centrum miasta, 400 m. od dworca PKP i PKS w sąsiedztwie 

Muzeum, Nyskiego Domu Kultury, Szkoły Muzycznej                

i PWSZ. Niedaleko szkoły znajduje się nowoczesny internat.
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DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ MIASTO
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Nauka w Liceum trwa 5 lat

Edukacja kończy się egzaminem maturalnym
oraz realizacją pracy dyplomowej.

Po ukończeniu szkoły uzyskuje się dyplom
zawodu plastyka z wybranej specjalizacji.

Specjalizacje:
Projektowanie graficzne
Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

OFERTA EDUKACYJNA
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Oprócz tradycyjnych przedmiotów
ogólnokształcących uczymy
przedmiotów artystycznych:

- projektowanie graficzne
- rysunek i malarstwo
- rzeźba
- techniki pozłotnicze
- historia sztuki
- podstawy fotografii i filmu
- grafika warsztatowa
- projektowanie multimedialne

OFERTA EDUKACYJNA



Absolwent po zakończeniu edukacji          
z projektowania graficznego posiada 
wiedzę niezbędną do podjęcia 
samodzielnych działań zawodowych lub 
kontynuacji edukacji na poziomie 
wyższym. U podstaw nauczania leżą 
ogólnie pojęte zasady kompozycji, typo-
grafii jako nauki i przede wszystkim spe-
cyficzny rodzaj myślenia odpowiadający 
za kreatywną stronę dzieła sztuki.              
W sensie formalnym specjalizacja ta 
przygotowuje do pracy na szeroko 
rozumianym rynku reklamowym, 
począwszy od projektowania małych 
form graficznych, logotypu, plakatu, 
bilboardu, jak też złożonych form, takich 
jak: identyfikacja firm czy złożone 
wieloskładnikowe projekty grafiki 
użytkowej. 

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W NYSIE 7

Szkoła dysponuje dwiema specjalistycznymi pracowniami         
komputerowymi. Nauka odbywa się na programach Adobe CC 
2021 (Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere Pro) oraz Corel.

OFERTA EDUKACYJNA
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
SPECJALIZACJE:
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Na zajęciach z w/w specjalności, integrujących wiedzę zdobytą na malarstwie, rysunku, podsta-

wach projektowania i innych przedmiotach artystycznych z nowymi specjalistycznymi 

umiejętnościami zawodowymi uczniowie przygotują się do dalszych studiów na ASP na                 

malarstwie, konserwacji czy scenografii lub do samodzielnej działalności plastycznej, np.                   

w pracowniach konserwatorskich.

Wybierając tą specjalizację można nauczyć się 

całego procesu wykonawczego od projektu do 

jego realizacji na zlecenie lub wg samodzielnego 

tematu; poznać historyczne techniki malarstwa 

sztalugowego i dekoracyjnego, posiąść 

umiejętność złocenia na mikstionie i na pulmen-

cie wykonywać kopie w technikach historycznych 

oraz tematy kreacyjne nauczyć się świadomego 

doboru technik i ich możliwości do realizow-

anego zadania nauczyć się projektować oprawy, 

przedmioty użytkowe.

OFERTA EDUKACYJNA
TRADYCYJNE TECHNIKI MALARSKIE i POZŁOTNICZE
SPECJALIZACJE:
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Pracownia rysunku i malarstwa
Pracownia rzeźby
Pracownia projektowania graficznego
Pracownia grafiki warsztatowej
Pracownia fotografii i filmu
Pracownia technik malarskich i pozłotniczych

Specjalistyczna Baza Dydaktyczna - PRACOWNIE

OFERTA EDUKACYJNA
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Szkoła umożliwia uczniom uczestniczenie w życiu kulturalnym i artystycznym środowiska lokalnego, organizuje udział uczniów 

w konkursach i wystawach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych a także organizuje ekspozycje 

prac uczniów. Ważnym elementem życia artystycznego szkoły są wyjazdy plenerowe i wycieczki do ośrodków kultury i sztuki.

Plenery, wycieczki. Mediolan, Drezno, Lwów, Praga, Warszawa, Kraków.

OFERTA EDUKACYJNA
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JĘZYKI OBCE DO WYBORU W NASZEJ SZKOLE

ANGIELSKI FRANCUSKI

NIEMIECKI HISZPAŃSKI

OFERTA EDUKACYJNA
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W internacie zostało utworzonych 31 miejsc noclegowych dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w bardzo 

dobrym standardzie. Na każdej kondygnacji jest węzeł sanitarny, na I piętrze do dyspozycji uczniów jest aneks kuchenny oraz 

pokój do nauki. Pokoje są nowoczesne, przestronne i czekają na wychowanków.

Nowoczesny internat w centrum miasta.

INTERNAT

wizualizacja



LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W NYSIE 13

Jak zostać uczniem Liceum Sztuk
Plastycznych w Nysie ?

Krok 1
Pobierz i wypełnij wniosek do Liceum Sztuk Plastycznych

( wniosek do pobrania w sekretariacie lub
na stronie www.zsipart.nysa.pl )

Krok 2
Wskaż Liceum Sztuk Plastycznych jako szkołę pierwszego

wyboru poprzez NABÓR ELEKTRONICZNY
( informacje o naborze znajdziesz na stronie  www.zsipart.nysa.pl )

Krok 3
Wykaż swoje umiejętności na EGZAMINIE UMIEJĘTNOŚCI
do Liceum Sztuk Plastycznych 1 czerwca 2021 godz. 10:00

Krok 4
Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
dostarcz je do sekretariatu Liceum Sztuk Plstycznych, wraz

z zaświadczeniem lekarskim o predyspozycjach
zdrowotynych.

Krok 5
Gratulujemy !!!

zostałeś uczniem Twojej wymarzonej szkoły
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W NYSIE !!!

REKRUTACJA
Egzamin umiejętności do naszej szkoły
planowany jest na dzień
1czerwca 2021 (wtorek) godz. 10:00

Aby zostać uczniem Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie należy 
zdać egzamin:

• malarstwo z wyobraźni,
• rysunek martwa natura,
• rzeźba, 
• prace własne.
Na egzamin należy przynieść ze sobą  ołówek, gumkę, farby
(plakatowe, akwarele) pędzelki, pojemnik na wodę.
Podstawkę, glinę i 2 arkusze papieru zapewnia organizator.  

Dokumenty, które należy złożyć w szkole:

• wniosek o przyjęcie do szkoły,
• zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej
   szkoły podstawowej,
• zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach,
• zaświadczenie od lekarza o możliwości podjęcia
  nauki w liceum sztuk plastycznych,
• 2 zdjęcia.
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Możliwości absolwentów

KORZYŚCI

- podejmują naukę na uczelniach artystycznych, humanistycznych,
  technicznych,
- kontynuują naukę na polskich i zagranicznych uczelniach,
- pracują w agencjach reklamowych, zespołach projektowych
  lub architektonicznych,
- są świadomi własnego potencjału i dróg rozwoju.



Ewa Wolniewicz
dyplom z tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych,
obecnie studentka Wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła

Nauka w szkole bardzo dobrze przygotowała mnie do egzaminów
maturalnych, co pozwoliło mi dostać się na wymarzone studia.

Podczas nauki w Plastyku nabrałam pewności
w wyrażaniu siebie.
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Julia Leszczyńska
dyplom z projektowania graficznego,

obecnie studentka Łódzkiej ASP na wydziale projektownia ubioru

Jakub Stadnik
dyplom z projektowania graficznego,
obecnie studiuje w Wielkiej Brytanii, Northumbria University Newcastle  

ABSOLWENCI

W szkole nauczyłem się wielu rzeczy. Wyrobiłem gust i zacząłem
myśleć o projektowaniu jako o wielopłaszczyznowym komunikacie,
który kieruję do widza.

Absolwenci naszej szkoły


