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ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU 

 

LICEUM PLASTYCZNE wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. 
Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną 
plastycznie. Nauka w Liceum Plastycznym trwa 4 lata i kończy się 
egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje 
przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki 
rzeźbiarskie, tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, projektowanie 
graficzne oraz realizacje intermedialne. Kształcenie artystyczne młodzieży 
odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw 
projektowania, podstaw fotografii i filmu, projektowania multimedialnego 

oraz historii sztuki.  

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w: 

• pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów 
• pracownie artystyczne z zapleczami  
• nowoczesną galerię szkolną 
• salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem  
• windy dla uczniów niepełnosprawnych 
• szafki dla każdego ucznia 

 Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia: 

• oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe 
• organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie  

i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki 
• promuje twórczość plastyczną uczniów 
• umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach  

i przeglądach artystycznych 
• współpracuje z innymi szkołami plastycznymi 
• współpracuje z uczelniami artystycznymi 

 Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną poprzez 

udział w: 

• projektach ERASMUS+ w ramach FRSE 
• projektach i warsztatach uczelni artystycznych 
• międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół 

plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA 



Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole 
decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży.  

100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o 
wysokim poziomie kształcenia. 

Szkoła należy do elitarnego grona – Złotych, Srebrnych i Brązowych 
Szkół – w XX Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 !  

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo 
uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki 
studiów. 

Uczniowie objęci są programami profilaktycznymi, mają zapewnioną opiekę 

pedagoga i psychologa szkolnego. Uczniowie korzystają z nowocześnie 

wyposażonych pracowni przedmiotowych, Centrum Multimedialnego, także 

bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej. 

W soboty odbywają się dodatkowe zajęcia z przedmiotów artystycznych 

oraz BEZPŁATNE KONSULTACJE z rysunku, malarstwa i rzeźby dla 

kandydatów do liceum plastycznego. 

 

SZKOŁA PLASTYCZNA im. Jacka Malczewskiego wchodzi w skład 

Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.  Szkoła 

prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Nauka w dziale 

wstępnym trwa 1 rok, w dziale dziecięcym trzy lata. 

Zajęcia artystyczne odbywają się w cyklu popołudniowym. Oprócz 

obowiązkowych zajęć z rysunku i malarstwa uczniowie mają okazję 

uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych  z ceramiki, rzeźby, tkaniny 

artystycznej i grafiki komputerowej. Jest to jedyna tego typu szkoła 

plastyczna w Polsce. 

 

ADRES szkoły: 

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta  

26-600 RADOM 

Al. Grzecznarowskiego 13 

tel./fax 48/340 28 38 

e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl 

www.plastyk.radom.pl 

 

http://www.plastyk.radom.pl/

