ZASADY NABORU DO KLASY TEATRALNEJ
1. Kandydaci do klasy teatralnej muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
w wybranym przez siebie jednym terminie. W roku 2017 sprawdzian odbędzie się w dniach
17 maja (czwartek) i 18 maja (piątek) 2018 r. od godz. 1600 w auli szkolnej (sala 300- III piętro).
2. Zgłoszenia na sprawdzian uzdolnień kierunkowych kandydaci składać mogą od 2 do 11 maja 2018 r.
w sekretariacie uczniowskim szkoły (pok. 107 A, I piętro) lub mogą przesłać na szkolny e-mail:
<liceum@lo17.wroc.pl> z dopiskiem „Sprawdzian - klasa teatralna-2018”. Druk zgłoszenia dostępny
jest w sekretariacie uczniowskim szkoły lub do pobrania ze szkolnej strony internetowej w zakładce:
Dla kandydatów/Rekrutacja.
3. Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych (dostępny w sekretariacie uczniowskim oraz na stronie internetowej w zakładce:
Dla kandydatów/Rekrutacja).
4. Lista uczestników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dostępna będzie od 14 maja 2018 r.
na stronie internetowej szkoły www.lo17.wroc.pl, na tablicy ogłoszeń na parterze oraz
w sekretariacie uczniowskim w godzinach 800 -1500.
5. Sprawdzian przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
6. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych obejmuje test predyspozycji, na który składają się następujące
zadania:





prezentacja z pamięci jednego wiersza (znać tytuł i autora),
prezentacja z pamięci jednego fragmentu prozy (znać tytuł i autora),
wykonanie jednej piosenki bez akompaniamentu (wskazane - w języku polskim),
wykonanie wskazanego przez komisję zadania aktorskiego na przygotowanych tekstach.

7. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, określają jedynie, w jakim stopniu kandydat spełnia
wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w
klasie teatralnej. Rekrutacja kandydatów do klasy teatralnej dokona się spośród tych absolwentów
gimnazjów, którzy pozytywnie zaliczą sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
8. Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji do klasy teatralnej w LO nr XVII
im. A. Osieckiej na rok szkolny 2018/2019 dostępna będzie na stronie szkoły i w sekretariacie
uczniowskim od 21 maja 2018 r.
Zaproszenie
Już dzisiaj zapraszamy Ciebie - Drogi Gimnazjalisto na Drzwi Otwarte, które odbędą się:
 14 marca 2018 (środa) w godz. 1400 -1700 , (podczas trwania Przeglądu Kultury Młodych Przekręt)
 21kwietnia 2018 (sobota) - w godz. 900 - 1300.
Zapraszamy również na Galę Finałową XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki
Osieckiej "Bardzo Wielka Woda - 2017", która odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. o godz. 1900 w Centrum Kultury
Wrocław-Zachód przy ul. Chociebuskiej 4-6.

