OGNISKO PLASTYCZNE
Zapisy drogą mailową
WOLNE MIEJSCA
I. ZAPISY. Jak zapisać Dziecko?
1. Zobacz w zamieszczonym na stronie planie pracy Ogniska Plastycznego na
rok 2021/2022, które zajęcia/pracownie interesują Twoje Dziecko. Sprawdź
w tabeli poniżej czy jest podany kontakt do nauczyciela, bo to oznacza, że
na tych zajęciach są wolne miejsca.
2. Wyślij maila do nauczyciela prowadzącego zajęcia (adresy mailowe znajdują
się poniżej). W mailu podaj następujące informacje:
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek dziecka,
- czy uczęszczało na zajęcia w Ognisku Plastycznym wcześniej, jeśli tak
to na jakie,
- swój telefon kontaktowy.
Do wiadomości dołącz 3 zdjęcia prac plastycznych autorstwa Twojego Dziecka
(prace dowolne: rysunkowe, malarskie, z plasteliny, inne).
3. Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną w roku szkolnym 2021/2022
maksymalna liczba miejsc na zajęciach w Ognisku Plastycznym wynosi
maksymalnie 10 w grupie. O przyjęciu kandydata do grupy decyduje
nauczyciel prowadzący na podstawie daty zgłoszenia (od 25.08. do
30.08.2021.) i ocenie prac (jako forma badania przydatności określona w
Rozporządzeniu MKDiN)*. W przypadku wiedzy o sztuce nie ma potrzeby

wysyłania prac.

*(Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 9 kwietnia 2019, Dz.U. Poz. 686)

4. Na pierwszych zajęciach w Ognisku Plastycznym uczestnicy otrzymają
papierowy wniosek do wypełnienia, wraz z oświadczeniami. Wypełniony
wniosek,

podpisane

oświadczenia

należy

oddać

nauczycielowi

prowadzącemu.
II. KONTAKT - adresy mailowe do nauczycieli prowadzących zajęcia:
Zajęcia

Nauczyciel

Adres e-mail

GRUPA MŁODZIEŻOWA MŁODSZA wiek 12-15
- Rysunek i malarstwo

Maciej Markowicz

markowiczm@plastyczniak.opole.pl

- Techniki Malarskie

Jolanta Golenia-Mikusz

goleniamikuszj@plastyczniak.opole.pl

- Wiedza o sztuce

Andrzej Lenarczyk

lenarczyka@plastyczniak.opole.pl

- Rzeźba

Krzysztof Rzepczyński

rzepczynskik@plastyczniak.opole.pl

- Wiedza o sztuce

Andrzej Lenarczyk

lenarczyka@plastyczniak.opole.pl

GRUPA MŁODZIEŻOWA STARSZA wiek 16-20
- Ceramika

Joanna Lewandowska

lewandowskaj@plastyczniak.opole.pl

- Techniki graficzne

Maciej Jaroszyński

jaroszynskim@plastyczniak.opole.pl

- Wiedza o sztuce

Jadwiga Poliwoda

poliwodaj@plastyczniak.opole.pl

- Projektowanie

Andrzej Lenarczyk

alenarczyk@plastyczniak.opole.pl

Jadwiga Poliwoda

poliwodaj@plastyczniak.opole.pl

zabawek
- Wiedza o sztuce

