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Pierwszy termin rekrutacji kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r., 

 drugi termin rozpoczyna się 17 sierpnia 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, drodzy kandydaci do szkół "ALA"! 

W związku z zaistniałą trudną sytuacją pandemii i ograniczeniem kontaktów osobistych, postanowiliśmy 

na czas kwarantanny wprowadzić korekty do sposobu przeprowadzania rekrutacji do naszych 

szkół. Rekrutacja przebiegać będzie w trzech etapach: 

  

I. Prosimy o  zapoznanie się z informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej www.ala.edu.pl  

w zakładkach: 

 "Dla uczniów", "Dla rodziców", "Szkoła" oraz w zakładce "Dla kandydatów" 

 

II. Prosimy o wypełnienie "Karty rozmowy wstępnej" dostępnej na stronie internetowej www.ala.edu.pl 

w zakładce: "Dla kandydatów"/ „Zapisy”/ „Wypełnij formularz”. 

W razie pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem karty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 

+48 668 148 102, poniedziałek – piątek w godz. 10 – 15. 

 Jednocześnie z wypełnioną kartą prosimy o przesłanie Waszych prac w zależności od wybranej szkoły oraz 

specjalności/kierunku: 

1. Kandydatów do Liceum Plastycznego prosimy o przesłanie: 

-  zdjęć wybranych 10 prac plastycznych rysunkowo-malarskich. Mile widziane podanie formatów prac.  

- można również dodatkowo przesłać zdjęcia prac z innych dziedzin, na przykład: fotografia, wizaż, 

charakteryzacja, projektowanie ubioru, grafika, rzeźba etc, w ilości nie większej niż 10.  

Maile z załączonymi "Kartami rozmów wstępnych"  w formacie do edycji doc., docx.  oraz dokumentacją 

fotograficzną Waszej twórczości prosimy przesyłać na adres: sekretariat@ala.edu.pl . Prosimy też o 

informację czy Państwa dziecko będzie korzystać ze szkolnego internatu. 

 

2. Kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego prosimy (w zależności od wybranego kierunku) 

o przesłanie: 

 - na kierunek rysunek i malarstwo: zdjęcia wybranych 5 prac rysunkowo-malarskich 

-  na kierunek  projektowanie graficzne: zdjęcia wybranych 5 prac graficznych 

-  na kierunek wizaż: zdjęcia wybranych 5 prac z wizażu lub charakteryzacji  

 - na kierunek fotografia: 20 fotografii 

- na kierunek film: krótkiego filmu lub 10 fotografii 

- na kierunek rzeźba: zdjęcia 5 prac przestrzennych w dowolnych technikach 

- na kierunek muzyczny: nagranie 2-3 minutowego fragmentu wokalnego lub instrumentalnego 
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- na kierunek literacko-dziennikarski: krótkiego utworu literackiego(lub fragmentu utworu) do 3 stron A4 

- na kierunek taniec: krótkiego 3-5 minutowego nagrania tanecznego 

- na kierunek teatr: nagranie krótkiego, 3-4 minutowego filmiku z interpretacją wybranego fragmentu 

poezji lub prozy 

- na kierunki akademickie prosimy o napisanie krótkiego (1/2 do 1 strona tekstu na A4) listu 

motywacyjnego o wybranym przez Was kierunku (na przykład po angielsku, lub po niemiecku na kierunek 

lingwistyczny i według Waszych pomysłów na inne kierunki). 

 

Wiadomości  z załączonymi "Kartami rozmów wstępnych" w formacie do edycji doc., docx.  oraz 

dokumentacją Waszej twórczości prosimy przesyłać na adres: sekretariat@ala.edu.pl. Prosimy też o 

informację czy Państwa dziecko będzie korzystać ze szkolnego internatu. 

 

III. Prosimy o umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego lub 

dyrektorem Liceum Plastycznego. Rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie: na Skype lub innym, 

(uzgodnionym z Państwem telefonicznie) komunikatorze elektronicznym. Do rozmowy zapraszamy 

kandydata do naszej szkoły oraz rodzica/rodziców lub opiekuna. 

  

 ABY UMÓWIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ 

 PROSIMY O KONTAKT ZE SZKOLNYMI PEDAGOGAMI: 

 

1. Kandydaci do Liceum Plastycznego w poniedziałki, środy, piątki:  

w godzinach: 9.00-16.00     

dzwonić  pod numer telefonu: 882 784 754 lub napisać e-mail na adres: elzbieta.ciazenska@ala.edu.pl 

w celu wstępnej rozmowy oraz ustalenia terminu zdalnej rozmowy z Dyrekcją ALA.  

  

2. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego we wtorki i czwartki:  

 w godzinach: 8.00 - 15.00  

pod numer telefonu: 783 078 246 lub napisać e-mail na adres: edyta.cieslar@ala.edu.pl 

w celu wstępnej rozmowy oraz ustalenia terminu zdalnej rozmowy z Dyrekcją ALA.   

 

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do rozmów! 
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