
Regulamin praktycznych konsultacji dla kandydatów do szkoły 

prowadzonych przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych  

im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi 

  

1. W  Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi 

prowadzone są praktyczne konsultacje dla kandydatów do szkoły.  

2. Celem konsultacji jest: 

 rozwijanie u dzieci zainteresowań plastycznych,
 rozwijanie kreatywności,
 pobudzanie wyobraźni,

 ocena i rozwijanie umiejętności plastycznych.
3. Konsultacje prowadzone są przez nauczycieli Zespole Państwowych Szkół Plastycznych 

im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi w budynku szkoły. Z tytułu prowadzenia konsultacji 

nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia. 

4. Ilość godzin, termin i forma konsultacji ustalane są przez prowadzących nauczycieli,                  

a zatwierdzane przez dyrektora szkoły.  

5. Harmonogram konsultacji umieszczany jest na stronie internetowej Zespołu Państwowych 

Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. 

6. Konsultacje prowadzone są bez podziału na jednostki lekcyjne. 

7. W konsultacjach mogą uczestniczyć kandydaci do szkoły, a ich udział w konsultacjach 

jest bezpłatny i dobrowolny. 

8. Konsultacje prowadzone są w grupach do 15 osób. 

9. Rodzice kandydatów wyrażających chęć uczestniczenia w konsultacjach, w formie 

pisemnej deklarują zgodę na udział dziecka w zajęciach. Deklarację taką przechowuje 

wicedyrektor do spraw artystycznych. 

10. Rodzice kandydatów uczestniczących w konsultacjach zobowiązani są do wyposażania 

ich na bieżąco w materiały i środki potrzebne do pracy. 

11. Nauczyciel prowadzący konsultacje zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności 

uczestników konsultacji. 

12. Ponadto obowiązkiem nauczyciela prowadzącego jest: 

1) nadzór i opieka nad uczestnikami konsultacji, 

2) dbanie o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz  zachowanie ładu i czystości 

pomieszczeniach, w których odbywają się konsultacje, 

3) sprawdzenie stanu pomieszczeń, w których odbywają się konsultacje po ich 

zakończeniu i zgłoszenie ewentualnych usterek pracownikom obsługi szkoły. 

13. Uczestnicy konsultacji przebywają w pomieszczeniach, w których odbywają się 

konsultacje tylko w obecności nauczyciela. 

14. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi może 

odwołać konsultacje z ważnych powodów. Odwołanie zajęć każdorazowo uzgadniane jest 

przez nauczyciela prowadzącego z dyrektorem szkoły. Informacja o odwołaniu zajęć 

powinna być podana do wiadomości kandydatów i rodziców najpóźniej na 1dzień przed 

odwołanymi zajęciami.  

15. Informacje o odwołaniu konsultacji umieszczane są na stronie internetowej Zespołu 

Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.  

16. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi nie ponosi 

odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione przez uczestników konsultacji                

na terenie budynku szkoły. 


