
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 



Przedmioty przeliczane na punkty: 

• j. polski,  

• matematyka,  

• plastyka, 

• zajęcia techniczne. 

Rekrutacja  

Szczegółowe zasady rekrutacja dostępne sią pod adresem: 
http://reymont.czestochowa.pl   - zakładka Rekrutacja 



Dwa egzaminy, (każdy składający się z dwóch części) – 

teoretycznej i praktycznej: 

• PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 

graficznych i publikacji cyfrowych, egzamin. kl. III, 

czerwiec, 

• PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków, 

egzamin kl. V, styczeń. 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 



Do czego przygotowujemy absolwenta: 

• przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz 
publikacji elektronicznej, 

• procesów drukowania cyfrowego, 

• przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania 
projektów graficznych, 

• przygotowania oraz drukowania przestrzennego 3D. 





Oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają 
wiedze w zakresie: 

• fotografii, 

• rysunku technicznego, 

• przedmiotów uzupełniających (do wyboru): 
prezentacja mody, wzornictwo produktu,  

    zajęcia aktorsko – teatralne,  

• realizacji filmu i obrazu telewizyjnego (przedmiot 
dodatkowy poszerzające kompetencje zawodowe). 





• zajęcia praktyczne prowadzone są w szkole oraz  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

ul. Przechodnia 11/15, w pobliżu szkoły 

http://www.ckziu.eu  

• praktyki zawodowe odbywają się agencjach 

reklamowych, drukarniach lub w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego (klasa 3 i 4). 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe 



Perspektywy zatrudnienia 

Umiejętności praktyczne poparte wiedzą kierunkową 

pozwalają na podjęcie działalności w charakterze 

niezależnych lub etatowych pracowników w:  

• agencjach reklamowych,  

• studiach fotograficznych,  

• zakładach poligraficznych,  

• wydawnictwach,  

• mediach,  

• czasopismach specjalistycznych.  



• Uczniowie biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach 
graficznych m. in.:  

• w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym Bezpieczny Uczeń, 
troje uczniów zostało nagrodzonych i wyróżnionych za swoje 
prace, 

• w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Twoje dane - Twoja 
sprawa” uczeń szkoły otrzymał pierwszą nagrodę, 

•  w konkursie zorganizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy 
„Zawodowiec”, jedna z prac zdobyła pierwsze miejsce a prace 
dwóch uczniów zostały wyróżnione, 

• Uczniowie w ramach zajęć projektują także różnego rodzaju 
zaproszenia, kalendarze, publikacje i materiały promujące szkołę. 

Osiągnięcia w zawodzie 












