Informacja dla maturzystów
Od 25 maja 2020 r. w szkolnych pracowniach mogą odbywać się
zajęcia maturzystów, którzy przygotowują się do egzaminu
dyplomowego w części praktycznej. Zajęcia prowadzone są pod
opieką nauczycieli specjalizacji. Warunki obecności na terenie
szkoły są następujące:
Nauczyciele i uczniowie w czasie pobytu na terenie
szkoły używają rękawiczek i osłon nosa i ust;
Uczniowie na terenie szkoły zachowują dystans ok. 2 m od
innych osób;
Zabrania się gromadzenia się grup, w których ten dystans
jest zmniejszony;
Wejście do szkoły możliwe jest wyznaczonymi drzwiami,
nauczyciele i uczniowie wchodzą pojedynczo;
Przed wejściem do szkoły nauczyciele i uczniowie
podlegają pomiarowi temperatury, do przetarcia rąk
korzystają ze środków antywirusowych i antybakteryjnych
udostępnionych przy wejściu głównym;
Drzwi i okna sal lekcyjnych powinny być otwarte;
Nauczyciel prowadzący konsultacje dba o dezynfekcję
stołów, krzeseł, klamek okien i drzwi (jeśli były
dotykane), klawiatur i myszek komputerowych, włączników
urządzeń (jeśli były dotykane), przed i po każdym
spotkaniu;
Korzystanie z toalet szkolnych zgłaszane jest
pracownikowi obsługi, który niezwłocznie poddaje ją
dezynfekcji (dystrybutor mydła, baterie i pokrętła,
klamki drzwi, włączniki oświetlenia).

Ewa Kłopotek
Dodano nowy biogram w Galerii
Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

Absolwentów

Nazwisko panieńskie: „Kołsut”. Absolwentka Państwowego Liceum
Plastycznego im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, dyplom
1976. Ukończyła Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie. Dyplom z
malarstwa w pracowni prof. Mariana Stelmasika. Studia
podyplomowe z zakresu plastyki i bibliotekarstwa. Praca
pedagogiczna w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona
Kołłątaja w Lublinie. Zajmuje się malarstwem (akwarela, akryl,
olej, pastel). Udział w plenerach, wystawach, akcjach
charytatywnych. Czytaj dalej →

Warsztaty
psychologiczne
online dla maturzystów – 28
maja 2020
“Wsparcie psychologiczne dla maturzystów 2020 – jak poradzić
sobie z przygotowaniami do matur i dyplomów artystycznych w
czasie pandemii” – 28 maja od godz. 12.00 do 14.00, na
platformie Zoom

100. rocznica urodzin Jana
Pawła II – wydarzenia w całej
Polsce
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – wraz z wieloma instytucjami
kultury w całym kraju – zaplanowało szereg
wydarzeń z okazji 100. rocznicy urodzin
Jana Pawła II.
Czytaj więcej na stronie MKiDN→
fot. Wojciech Stan/PAP. Wizyta Jana Pawła II w Polsce – Lubaczów 1991 r.

Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II w naszej szkole –
zobacz
„Barka” – ulubiona pieśń Jana Pawła w tle biograficznych
wideoklipów:
W wykonaniu Krzysztofa Krawczyka z cytatem wokalnym Ojca
Świętego
Brak danych nt. wokalistów
Dnia 18 maja 2020 roku odbyła się premiera teledysku „Cały
Lublin śpiewa Barkę”. Pieśń zaśpiewali lubelscy artyści, m.in.
Krzysztof Cugowski, Kamila Lendzion, Stanisław Leszczyński,
Jakub Piotrowski i Otto Wiktor Hoffman.
E. K.

Anna Kłys
Dodano nowy biogram w Galerii
Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

Absolwentów

Anna Kłys urodziła się w 1991 roku. Absolwentka Zespołu Szkół
Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie (dyplom
2011). Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie (2011–2016). Dyplom z Wyróżnieniem Dziekańskim w
2016 roku w Pracowni Malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego,
aneks w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego
prof. Edwarda Tarkowskiego. W ramach LLP-Erasmus uczestniczyła
w intensywnym kursie ve.nu.sgra w ASP w Sofii (2014). Czytaj
dalej →

La
France
pour
moi?…
konkurs plastyczny

–

Niniejszym informujemy, iż w związku z sytuacją
epidemiologiczną konkurs plastyczny na projekt grafiki na Tshirt promujący język francuski pt. „La France pour moi – Czym
jest dla mnie Francja” jest zawieszony do odwołania.

Koordynator konkursu
Agnieszka Drzewiecka
Regulamin konkursu

Anna Angelika Łapińska
Dodano

nowy

biogram

w

Galerii

Absolwentów

Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

Anna Angelika Łapińska urodziła się w 1990 roku. Absolwentka
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila
Norwida w Lublinie, dyplom 2010 rok. Absolwentka wydziału
Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(2010-2016). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów
(2011/12, 2012/13 i 2013/14). Laureatka przeglądu Coming Out
(2016). Zajmuje się projektowaniem kostiumów oraz scenografii
filmowej i teatralnej. Zdobywała doświadczenie zawodowe jako
kostiumografka i scenografka… Czytaj dalej →

VIII Warsztaty Rzeźbiarskie
2020
VIII Międzynarodowe Rzeźbiarskie Warsztaty
Artystyczne uczniów średnich szkół plastycznych –
ODWOŁANE

Pismo dyrektora ZSP w Lublinie z dnia 4.05.2020 roku
Termin i miejsce warsztatów: 2 – 10 czerwca 2020 roku;
teren Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie
oraz ośrodek plenerowo – wypoczynkowy „Wodnik” Firlej k.
Lubartowa
Temat warsztatów: „Kształt słowa – z inspiracji twórczością
Cypriana Kamila Norwida”

Regulamin
Karta zgłoszenia uczestnika Karta zgłoszenia uczestnika
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw majątkowych,
praw autorskich oraz o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw…

Dni otwarte online – Wydział

Architektury
Warszawie

Wnętrz

ASP

w

Szanowni Państwo,
W tym roku nie możemy zaprosić Państwa uczniów na wystawę
końcoworoczną na Wydziale Architektury Wnętrz naszej uczelni –
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W imieniu Dziekana
Wydziału, profesora Uczelni Bazylego Krasulaka zapraszam na
Dzień Otwarty ASP w Warszawie w formie online, który odbywa
się na stronie https://dniotwarte.asp.waw.pl/ , w
szczególności zapraszamy na podstronę naszego Wydziału
Architektury Wnętrz dostępną pod linkiem
https://dniotwarte.asp.waw.pl/architektura-wnetrz/
Prezentacje o nas znajdą Państwo w zakładce Archiwum, a w
zakładkach Konsultacje teczek oraz Wykłady i spotkania online
są narzędzia, służące do kontaktu online z nami, przeznaczone
dla osób zainteresowanych studiowaniem. Będziemy wdzięczni za
udostępnienie tego wydarzenia w przyjęty u Państwa sposób.
Z życzeniami zdrowia i pogody ducha
Konrad Matuszewski

