
PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Pałac Kreutzów / KOŚCIELEC



SZKOŁA

Liceum plastyczne w Kole 
powstało w 1979 roku i jest
jedyną szkołą tego typu
w regionie. Od 2016 roku 
naszą siedzibą jest pałac 
Kreutzów w Kościelcu.



EDUKACJA

Kształcenie w naszej szkole 
obejmuje przedmioty 
ogólnokształcące
oraz przedmioty 
artystyczne.



Specjalizacja:
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Naszą specjalizacją jest 
projektowanie graficzne. 
Inne przedmioty artystyczne 
to: rysunek, malarstwo, 
fotografia, rzeźba, 
projektowanie multimedialne, 
podstawy projektowania oraz 
historia sztuki.



Dla absolwentów szkół podstawowych nauka 
w liceum sztuk plastycznych trwa 5 lat.

Absolwenci przystępują do egzaminów 
dyplomowych – otrzymują tytuł plastyk oraz 
egzaminów maturalnych, co daje możliwości 
nauki na wyższych uczelniach.

LAT



W szkole uczy się średnio 120 uczniów.
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Jest kameralna i gromadzi ludzi o 
podobnych zainteresowaniach, rozwija 
indywidualizm i wspiera osobowości.

Szkoła posiada niepowtarzalną, rodzinną atmosferę.



PROJEKTOWANIE
GRAFICZNE

















RYSUNEK



Przykładowe prace 
rysunkowe z klasy 1-4  

oraz prace z egzaminów 
wstępnych. 

Rozwój artystyczny ucznia





Przeglądowe prace 
rysunkowe klas III





MALARSTWO



R
ozw

ój artystyczny ucznia









FOTOGRAFIA









RZEŹBA









PROJEKTOWANIE
MULTIMEDIALNE



Multimedia realizują zagadnienia 
związane z projektowaniem 

trójwymiarowym oraz obsługą 
programów 2D i 3D.   



Wizualizacje wykonane w programie 3d



PODSTAWY 
PROJEKTOWANIA



Przykłady ćwiczeń literniczych





ŻYCIE SZKOŁY

W szkole wspaniale 
rozwija się sekcja 
muzyczna. 



Ważnym elementem życia 
szkoły są różne 
przedsięwzięcia uczniowskie: 
występy teatralne, muzyczne, 
studniówki, akcje artystyczne i 
spotkania z ciekawymi ludźmi.

ŻYCIE SZKOŁY



KONKURSY PLASTYCZNE 

Szkoła organizuje konkursy dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy mają 
szansę sprawdzić swój talent na miarę liceum plastycznego.



PLENERY



Uczniowie są laureatami 
ogólnopolskich konkursów, 
plenerów, przeglądów oraz 
olimpiad. Zdobywają indeksy
oraz kontynuują naukę na 
uczelniach europejskich.

SUKCESY

Szkoła zajmuje czołową pozycję wśród szkół plastycznych w Polsce.



Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i nauczycieli osiągamy bardzo 
dobre wyniki zarówno w 
przedmiotach artystycznych jak 
i ogólnokształcących.

SUKCESY



Ogromnym atutem szkoły jest 
możliwość zakwaterowania uczniów 
na miejscu w Internacie przy Zespole 
Szkół Rolniczych w Kościelcu (tylko w 
dni nauki szkolnej, od poniedziałku do 
piątku). 

INTERNAT



Uczniowie korzystają z zabytkowych pomieszczeń pałacu i z profesjonalnie 
wyposażonych pracowni



ZAPRASZAMY !

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu - Pałac Kreutzów / ul. Długa 1 / Kościelec

www.plastyk-koscielec.pl

Wszystkie zdjęcia użyte w prezentacji pochodzą z archiwum PLSP w Kościelcu
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