
Katolickie Liceum
Ogólnokształcące

im. św. Filipa Neri w Radomiu



Kierunki kształcenia

Humanistyczny
Matematyczny

Biologiczny
• Pod patronatem Wydziału 

Prawa i Administracji UTH 
w Radomiu

• Przedmioty obowiązkowe 
rozszerzone: Polski, Wos, 
Historia

• Przedmiot obowiązkowy 
rozszerzony: Matematyka

• Przedmiot dodatkowy 
rozszerzony do wyboru: 
Fizyka, Geografia

• Pod patronatem Wydziału 
Biologii i Biotechnologii 
UMCS w Lublinie

• Przedmioty obowiązkowe 
rozszerzone: Biologia, 
Chemia



Języki obce do wyboru*

Angielski
 P. Podstawowy
 P. Rozszerzony

Niemiecki
 P. Podstawowy
 P. Rozszerzony

Hiszpański
 P. Podstawowy

Francuski
 P. Podstawowy

*Na każdym profilu do wyboru jest dowolny język 
podstawowy oraz rozszerzony z dostępnych



Szkoła srebrnej tarczy

Zestawienie przygotowane przez 
„Perspektywy” umożliwia przeanalizowanie 
osiągnięć szkół, sprawdzenie ich sukcesów i 
słabszych stron na tle konkurencji. Licea 
ogólnokształcące zostały ocenione za 
pomocą trzech kryteriów; są to: sukcesy 
uczniów w olimpiadach (30%), wyniki z matur 
obowiązkowych (25%) oraz wyniki z matur 
rozszerzonych (45%). Placówki o najwyższych 
wynikach otrzymują tytuł „Złotej”, „Srebrnej”
lub „Brązowej” Szkoły 2021. 



Co nas wyróżnia
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Certyfikaty językowe

W naszej szkole możesz nauczyć się języków obcych w grupie dostosowanej do 
twojego poziomu z możliwością zdania certyfikatów FCE i CEA (język angielski), 

DSD (język niemiecki) oraz DELF (język francuski)



Wymiana Polsko-Niemiecka



Gazetka szkolna KLON



Teatr Scene



Wyjazdy integracyjne



Obozy żeglarskie



Wycieczki szkolne za granicę



Zasady rekrutacji
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Składanie deklaracji i dokumentów

1. Deklaracje o przyjęcie do szkoły można złożyć przez stronę internetową 
klo.radom.pl/rekrutacja od 19 kwietnia 2021r.

2. Do 14 lipca br. przesyłamy skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą 
elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub dostarczamy kopię w 
kopercie do liceum, zostawiając w specjalnie przygotowanej urnie na 
korytarzu szkolnym lub sekretariacie szkoły od 9:00 do 15:00.



Wyniki rekrutacji

1. Wynik rekrutacji będą ogłoszone 22 lipca 2021 roku na stronie internetowej szkoły oraz w 
budynku.

2. Od 23 lipca do 30 lipca 2021r rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą 
doręczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
do sekretariatu szkoły w godz. Od 9:00 do 15:00.

Więcej informacji można znaleźć na klo.radom.pl/rekrutacja


