
Harmonogram spotkań online dla kandydatów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  

w Łodzi, działającego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi 

 

Drodzy kandydaci, 

nadal w trybie zdalnym pracują szkoły, zatem i my nasze konsultacje będziemy realizować zdalnie. 

Zapraszamy Was na dwa rodzaje spotkań online.  

Pierwszy rodzaj spotkań – „Jak przygotować się do egzaminu” - poświęcony jest tematyce organizacji 

i przebiegowi egzaminu, do którego pomożemy Wam się mentalnie przygotować. Co i jak oceniane jest 

w trakcie osobistego spotkania z komisją opowiedzą Wam: Katarzyna Paliwoda oraz Paweł 

Nowakowski. O części prezentacyjnej egzaminu opowie: Agnieszka Sowińska.  

Drugi rodzaj spotkań – „Porady artystyczne dla kandydata/ korekta prac” poświęcony jest omówieniu 

konkretnych zagadnień plastycznych oraz korekcie przykładowych prac. Korektę prac poprowadzą: 

Marlena Szymczyk oraz Paweł Nowakowski. 

Na platformie pojawił się również plik „PDF – PORADY” z materiałami do samokształcenia zawierający 

praktyczne porady i zadania plastyczne. Można go pobrać i zapoznać się z nim. Na pierwszym spotkaniu 

zostanie dokładnie omówiony zakres tematyczny określony w tym PDF-ie. 

Podajemy również e-mail, pod który można przesyłać zdjęcia prac przygotowywanych w domu pod 

okiem konsultantów. Szczegóły podamy na pierwszym zdalnym spotkaniu konsultacyjnym. 

Oto on: 

konsultacjelp@gmail.com 

Najbliższe spotkania – kalendarium: 

Prowadzący: 

 Katarzyna Paliwoda- dyrektor szkoły 

 Paweł Nowakowski – wicedyrektor ds. artystycznych,  

 Marlena Szymczyk – nauczyciel przedmiotów artystycznych  

 Agnieszka Sowińska – nauczyciel historii sztuki 

Lp. Temat spotkania Godzina  Dzień  

1 Spotkanie organizacyjne nt. 
organizacji pracy w formie zdalnej  
 

11.00-11.30 + 15 minut 
pytania i odpowiedzi 

27  kwietnia 2020 r. 

2 Przygotowanie się kandydata do 
egzaminu i przebieg egzaminu. 

11.00-11.30 + 15 minut 
pytania i odpowiedzi 

4 maja 2020 r. 

3 Korekta prac online – prezentacja 
dobrych przykładów ilustrujących 
zagadnienia plastyczne. 
 

11.00-11.30 + 15 minut 
pytania i odpowiedzi 

11 maja 2020 r. 

 

Link do pokoju wirtualnego rozesłany będzie drogą mailową – do dnia 26 kwietnia 2020 r. 

Wymagania sprzętowe – komputer z dostępem do Internetu, ewentualnie smartfon, tablet. 

Konieczne są głośniki wbudowane lub zewnętrzne. 


