OGNISKO PLASTYCZNE
Zapisy drogą mailową
w dniach 25-30 sierpnia 2022
PIERWSZE ZAJĘCIA
2 września 2022
według planu
I. ZAPISY. Jak zapisać Dziecko?
1. Zobacz w zamieszczonym na stronie planie pracy Ogniska Plastycznego na
rok 2022/2023, które zajęcia/pracownie interesują Twoje Dziecko.
2. Wyślij maila do nauczyciela prowadzącego zajęcia (adresy mailowe znajdują
się poniżej). W temacie wpisz zapisy do Ogniska.
3. Do wiadomości dołącz wypełniony wniosek, który znajduje się poniżej.
4. Do wiadomości dołącz 3 zdjęcia prac plastycznych autorstwa Twojego
Dziecka (prace dowolne: rysunkowe, malarskie, z plasteliny, inne).
5. Maksymalna liczba miejsc na zajęciach w Ognisku Plastycznym wynosi
maksymalnie 15 w grupie. O przyjęciu kandydata do grupy decyduje
nauczyciel prowadzący na podstawie daty zgłoszenia (od 25.08. do
30.08.2022.) 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 9 kwietnia 2019, Dz.U.
Poz. 686 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół
i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych)

6. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia przez nauczyciela zostanie wysłane
drogą mailową 31 sierpnia 2022 przez nauczyciela prowadzącego.
7. Jeśli Twoje Dziecko nie zostało przyjęte na wybrane zajęcia, nic straconego.
Może zostać przyjęte w ciągu roku szkolnego np. jeśli zwolni się miejsce
w grupie.
8. Zajęcia w pracowniach rozpoczną się 2 września 2022 zgodnie z planem
zajęć.
9. Na pierwszych zajęciach w Ognisku Plastycznym uczestnicy otrzymają
papierowy wniosek do wypełnienia, wraz z oświadczeniami. Wypełniony
wniosek,

podpisane

oświadczenia

należy

oddać

nauczycielowi

prowadzącemu.
II. ZAJĘCIA. Kiedy Twoje Dziecko uczęszcza na zajęcia.
1. Prosimy o dopełnienie formalności po pierwszych zajęciach w Ognisku
Plastycznym.
2. Prosimy osoby przyjęte o regularne uczęszczanie na zajęcia. Jeśli w czasie
dwóch kolejnych zajęć dziecko nie pojawi się w Ognisku bez wcześniejszej
informacji rodzica, to zostanie skreślone z listy uczestników, o czym rodzic
zostanie poinformowany przez nauczyciela drogą mailową.
3. Prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami Ogniska w sprawie
nieobecności, stanu zdrowia drogą mailową lub pod numerami telefonów
szkoły.
III.

CELE I ZADANIA OGNISKA PLASTYCZNEGO:

1. Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni artystycznej i kreatywności.
2. Wszechstronny rozwój osobowości uczestników.
3. Przygotowanie do kontynuacji dalszego kształcenia plastycznego.

IV.

KONTAKT - adresy mailowe do nauczycieli prowadzących zajęcia:
Zajęcia

Nauczyciel

Adres e-mail

GRUPA DZIECIĘCA wiek 7-11 lat
- Modelowanie

Patrycja Kucik

kucikp@plastyczniak.opole.pl

- Modelowanie

Antoni Zajadacz

zajadacza@plastyczniak.opole.pl

- Rysunek i ćwiczenia

Beata Pizoń-

pizon-

kolorystyczne

Jeziorowska

jeziorowskab@plastyczniak.opole.pl

- Rysunek i ćwiczenia
kolorystyczne

GRUPA MŁODZIEŻOWA MŁODSZA wiek 12-15
- Rysunek i malarstwo

Maciej Markowicz

markowiczm@plastyczniak.opole.pl

- Projektowanie ubioru

Joanna Wrześniewska

wrzesniewskaj@plastyczniak.opole.pl

- Techniki

Joanna Wrześniewska

wrzesniewskaj@plastyczniak.opole.pl

- Wiedza o sztuce

Joanna Wrześniewska

wrzesniewskaj@plastyczniak.opole.pl

- Rysunek i malarstwo

Jolanta Golenia-Mikusz

golenia-

scenograficzne

mikuszj@plastyczniak.opole.pl
- Rzeźba

Krzysztof Rzepczyński

rzepczynskik@plastyczniak.opole.pl

- Ceramika

Joanna Lewandowska

lewandowskaj@plastyczniak.opole.pl

- Wiedza o sztuce

Krzysztof Rzepczyński

rzepczynskik@plastyczniak.opole.pl

GRUPA MŁODZIEŻOWA STARSZA wiek 16-20
- Rysunek i malarstwo

Małgorzata Futkowska

futkowskam@plastyczniak.opole.pl

- Ceramika

Joanna Lewandowska

lewandowskaj@plastyczniak.opole.pl

- Fotografia

Maria Bitka

bitkamjr@plastyczniak.opole.pl

- Wiedza o sztuce

Maria Bitka

bitkamjr@plastyczniak.opole.pl

- Rysunek i malarstwo

Patrycja Kucik

kucikp@plastyczniak.opole.pl

- Projektowanie

Bogusław Skibiński

skibinskib@plastyczniak.opole.pl

Beata Pizoń-

pizon-

Jeziorowska

jeziorowskab@plastyczniak.opole.pl

Beata Pizoń-

pizon-

Jeziorowska

jeziorowskab@plastyczniak.opole.pl

zabawek
- Tkanina

- Wiedza o sztuce

V. RADA RODZICÓW
1. ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W DZIAŁANIA RADY
RODZICÓW W RAMACH KONSULTACJI ONLINE (poprzez maila).
Zgłoszenie do wejścia w skład Rady Rodziców, proszę kierować na adres
mailowy kubikk@plastyczniak.opole.pl
Szczególnym zadaniem Rady Rodziców Ogniska Plastycznego jest:
•

pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz

wspomagania realizacji celów i zadań ogniska;
•

inicjowanie i gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania

działalności ogniska, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
•

zapewnienie rodzicom pozyskiwanie informacji o działalności i

zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Ognisku.

2. WPŁATY
Działalność Ogniska jest możliwa dzięki składkom w wysokości 20zł/miesiąc (1
uczestnik) lub 30zł/miesiąc (rodzeństwo), których wpłaty można dokonywać na
konto:
RADA RODZICÓW PRZY OGNISKU PLASTYCZNYM
UL. BARLICKIEGO 15, 45-083 OPOLE
PKO BP O/Opole 48 1020 3668 0000 5102 0009 9549
VI. PLAN ZAJĘĆ
Plan zajęć znajduje się w załączniku w pliku pdf.

