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TECHNIK GRAFIKI  
I POLIGRAFII CYFROWEJ
design  |  drukowanie cyfrowe  |  projektowanie publikacji

Fascynują Cię nowe technologie? Świat komputerów nie ma dla Ciebie tajemnic?
Masz zmysł plastyczny? Sprawia Ci przyjemność tworzenie grafik i obróbka zdjęć?
Cechuje Cię poczucie estetyki, samokontrola, cierpliwość i zdolność koncentracji?
Twoi najwięksi idole to zawodowi gamerzy? Uwielbiasz mecze w CS:GO i LoL’a
Jeśli tak, zostań Technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej!

Kim jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów 
do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem technologii wizualizacji trójwymiarowej. Wykonuje 
projekty prac graficznych przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy elektroniczne książki 
z wykorzystaniem oprogramowania oraz technologii pozwalających na ich odczyt na urządzeniach 
elektronicznych. Zajmuje się modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do wizualizacji 
trójwymiarowej. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dobiera procesy i ustala parametry drukowania 
cyfrowego, zajmuje się obsługą i eksploatacją cyfrowych maszyn drukujących. Od jego umiejętności 
zależy nie tylko ostateczny wygląd produktów poligraficznych, ale także prawidłowy przebieg procesu 
technologicznego przygotowania materiałów graficznych do procesu wydruku.

innowacja: e–sport 
przedmioty rozszerzone: język angielski
języki obce: język angielski, język hiszpański



TECHNIK  
REKLAMY
e-marketing  |  film, animacja  |  public relations

Masz głowę pełną pomysłów? Pasjonujesz się światem marketingu i reklamy?
Lubisz bawić się grafiką i dbasz o to, by przygotowane przez Ciebie materiały były 
atrakcyjne wizualnie?
Jesteś osobą kreatywną i komunikatywną? Marzy Ci się kariera w nowych mediach?
Zależy Ci na tym, by zdobywać wiedzę w sposób praktyczny, wykorzystując swój 
potencjał twórczy?
Rozpocznij naukę na kierunku Technik reklamy! Przed Tobą wiele ciekawych wyzwań i projektów

Kim jest technik reklamy?

Technik reklamy potrafi zaplanować kampanię marketingową i PR-ową, wykreować zainteresowanie 
w mediach społecznościowych, wprowadzić produkt na rynek, a także stworzyć filmy i animacje. 
W pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu brandingu, komunikacji społecznej, grafiki 
komputerowej i psychologii reklamy. Planuje, realizuje i zarządza kampaniami reklamowymi w mediach. 
Jego wyobraźnia nie zna granic – z łatwością wymyśla hasła reklamowe, by za chwilę zająć się 
organizacją sesji zdjęciowej, a pod koniec dnia napisać jeszcze scenariusz do reklamy. 

innowacja: social media, influencer marketing
Przedmioty rozszerzone: język angielski
Języki obce: język angielski, język niemiecki



TECHNIK FOTOGRAFII  
I MULTIMEDIÓW
fotografia  |  grafika komputerowa  |  multimedia

Masz duszę artysty?
Twoje zdjęcia w social mediach zbierają zawsze mnóstwo lajków?
W każdym detalu dostrzegasz coś pięknego i wartego utrwalenia?
Chcesz rozwijać swój talent, by w przyszłości profesjonalnie  
zajmować się fotografią, obróbką zdjęć i multimediami?
Kariera profesjonalnego specjalisty fotografii i multimediów stoi przed Tobą otworem! 

Kim jest technik fotografii i multimediów?

Technik fotografii i multimediów jest zawodem zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem 
i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonywaniem 
projektów graficznych i multimedialnych. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, 
portretowe, reklamowe czy reportażowe. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji 
w mediach, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. W ciemni fotograficznej porusza 
się z prędkością dźwięku i z łatwością wywoła każde zdjęcie. 

Innowacja: MedioGrafika, e–wizerunek w sieci
Przedmioty rozszerzone: język angielski
Języki obce: język angielski, język hiszpański



TECHNIK REALIZACJI  
NAGŁOŚNIEŃ
rejestracja dźwięku  |  techniki sceniczne  |  solfeż barwy dźwięku

Nie wyobrażasz sobie pracy papierkowej przy biurku i marzą Ci się ciągle nowe 
wyzwania zawodowe?
Jesteś kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; przewidujesz skutki 
podejmowanych działań?
Każdą wolną chwilę najchętniej spędzasz przy muzyce, instrumentach muzycznych lub 
rejestracji dźwięku? Chcesz zdobyć pewny i opłacalny zawód?
Jeśli czujesz, że świat realizacji nagłośnień, nagrań i dźwięku, to Twoje miejsce na Ziemi, to ten 
zawód jest właśnie dla Ciebie!

Kim jest technik realizacji nagłosnień?

Technik realizacji nagłośnień jest zawodem konkretnie sprofilowanym pod realizację dźwięku na 
estradzie. Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, 
systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów 
mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę 
systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk. Technik realizacji 
nagłośnień zajmuje się również edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po 
finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach zawodowych uwzględnia również wiedzę z zakresu 
percepcji dźwięku, elektroakustyki, solfeżu barwy dźwięku oraz instrumentoznawstwa.

Innowacja: realizator dźwięku z elementami nagrań
Przedmioty rozszerzone: fizyka
Języki obce: język angielski, język niemiecki



TECHNIK  
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
stylizacja ogrodów  |  kształtowanie krajobrazu  |  aranżacji wnętrz zielenią

Interesujesz się biologią i ochroną środowiska?
Masz wyobraźnię przestrzenną i posiadasz zdolności plastyczne?
Jesteś świetnym organizatorem i sprawnie ogarniasz rzeczywistość?  
Pasjonują Cię pielęgnacja i urządzanie ogrodów?
Jeśli czujesz, że świat przyrody, drzew, krzewów i roślin ozdobnych, to Twoje miejsce na Ziemi, 
to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Kim jest technik architektury krajobrazu?

Technik architektury krajobrazu projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów 
wiejskich, wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu. W zakresie rekultywacji terenów 
zdegradowanych wyznacza drzewa do wycięcia, dobiera metodę prac konserwatorskich do obszarów 
zdegradowanych, organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach, przed obiektami 
użyteczności publicznej oraz w ogrodach przydomowych. W zakresie małej architektury krajobrazu 
projektuje, wykonuje, kosztorysuje oraz konserwuje elementy i obiekty małej architektury krajobrazu 
takie jak nawierzchnie, trejaże, pergole, urządzenia wodne itp. Praca technika architektury krajobrazu 
odbywa się na wolnym powietrzu, w szklarniach lub tunelach foliowych, w których produkowane 
są rośliny ozdobne. Technik architektury krajobrazu może również wykonywać niektóre czynności 
w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych na stanowisku komputerowym.

Innowacja: florystyka i rzeźba ogrodowa
Przedmioty rozszerzone: biologia
Języki obce: język angielski, język hiszpański



TECHNIK  
GEODETA
kartografia  |  gospodarka nieruchomościami  |  geodezja inżynieryjna

Posiadasz umiejętności logicznego myślenia i zastosowania teorii w praktyce oraz 
zdolności matematyczne i techniczne?
Fascynują Cię mapy, monitorowanie środowiska i przestrzenne zagospodarowanie 
terenu? Jesteś systematyczny, skrupulatny i lubisz pracę w terenie?
Praca z najnowszymi technologiami w geodezji jest na wyciągnięcie ręki! 

Kim jest technik geodeta?

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych graficznych i opisowych 
o nieruchomościach dla potrzeb gospodarki kraju, osób fizycznych i instytucji. Geodeci wykonują mapy 
oraz dokumentację o charakterze prawnym. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze 
związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Uczestniczą 
w procesach budowlanych różnego rodzaju inwestycji. Ich praca jest niezbędna zarówno na początku 
inwestycji przy dokładnym wskazaniu miejsca lokalizacji jak i po zakończeniu w celu zaktualizowania mapy 
zasadniczej. Geodeci wykonują pomiar odkształceń i przemieszczeń budowli w trakcie budowy i eksploatacji, 
pomiary i opracowania do celów prawnych wynikające z: rozgraniczeń nieruchomości, podziałów i scaleń, 
wywłaszczeń i innych. Podczas swojej pracy wykorzystują elektroniczne instrumenty geodezyjne do pomiaru 
odległości, kątów i wysokości obiektów. Korzystają również z nowoczesnych technologii pomiarowych np. 
pomiarów satelitarnych GNSS czy skaningu laserowego.

Innowacja: pomiary dronami
Przedmioty rozszerzone: matematyka
Języki obce: język angielski, język niemiecki



TECHNIK EKSPLOATACJI  
PORTÓW I TERMINALI
transport  |  spedycja  |  logistyka

Jesteś przedsiębiorczy, otwarty, energiczny i masz zdolności organizacyjne?
Uwielbiasz planować, koordynować  podróże i marzysz o zagranicznych wyjazdach?
Pasjonuje Cię transport i świat międzynarodowych łańcuchów dostaw?
Chcesz mieć dobrze płatny zawód i bez problemu znaleźć pracę na całym świecie?
Rozpocznij naukę na kierunku Technik eksploatacji portów i terminali.

Kim jest technik eksploatacji portów i terminali?

Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach 
przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach 
samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i 
terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie 
prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Do zadań technika 
eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego. 

Innowacja: obsługa celna i logistyka międzynarodowa
Przedmioty rozszerzone: matematyka
Języki obce: język angielski, język rosyjski



KLASA  
POLICYJNA
prawo  |  kryminalistyka  | bezpieczeństwo

Klasa policyjna jest propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w policji. 
W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie: nabycia podstawowych 
umiejętności policjanta, strażnika miejskiego; wiedzy z zakresu psychologii zachowań 
przestępczych, prawa karnego i procesowego. 

Dlaczego warto wybrać klasę policyjną?

Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie 
podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (merytorycznych i sprawnościowych) do służby w policji 
lub dalszej edukacji np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Słupsku. Na zajęciach 
z edukacji policyjnej przybliżymy specyfikę pracy policjantów. Ukończenie tej klasy ułatwia 
również absolwentowi podjęcie pracy w innych formacjach mundurowych np. Straży Granicznej, 
Bezpieczeństwie Wewnętrznym.

Przedmioty rozszerzone: geografia, chemia
Języki obce: język angielski, język rosyjski



KLASA WOJSKOWA
AKADEMICKA
siły zbrojne  |  surwiwal  | ceremoniał wojskowy

Uczniowie klas wojskowych mają możliwość wzięcia udziału w edycji programu 
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”/Oddziały Przygotowania Wojskowego 
pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dlaczego warto wybrać klasę wojskową?

W ramach projektu kadeci realizują zajęcia teoretyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz co miesięczne 
szkolenie praktyczne „Wojskowe Dni Szkoleniowe” w jednostce wojskowej przez okres 3 semestrów. 
Zajęcia są prowadzone przez etatowych instruktorów żołnierzy zawodowych. Pod koniec drugiego 
semestru uczniowie biorą udział w tygodniowym szkoleniu poligonowym. Kadeci, którzy ukończą 
szkolenie z wynikiem co najmniej dostatecznym i frekwencją minimum 70 % otrzymują certyfikaty 
MON, które przybliżają do pracy i realizacji swoich pasji w służbach mundurowych.

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka
Języki obce: język angielski, język rosyjski



Powiatowy Zespół Szkół w Redzie  
kształci w sposób nowoczesny i praktyczny

Pracownie szkolne wyposażone są projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz wysokiej klasy 
komputery z dostępem do Internetu. Szkoła zapewnia ciekawe zawody w technikum mundurowym 
i branż kreatywnych oraz profile mundurowe w Liceum Ogólnokształcącym.  Wszystkie kierunki 
realizują innowacyjne programy nauczania, wykorzystując fundusze unijne, aby organizować bezpłatne 
wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus + . Szkoła umożliwia uzyskiwanie certyfikatów 
i uprawnień honorowanych w kraju i zagranicą, pozwala pogłębić swoje zainteresowania i pasje. 
Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach, najwybitniejsi otrzymują stypendium 
Starosty Wejherowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów. Szkoła podpisała wiele porozumień 
o współpracy z pracodawcami, instytucjami i uczelniami wyższymi. Umożliwia to uczniom udział 
w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratoriach uczelni 
wyższych oraz poznać nowoczesne rozwiązania w przedsiębiorstwach. Szkoła aktywnie uczestniczy 
w życiu społecznym i kulturalnym naszego regionu.

Erasmus + w PZS Reda
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie uczestniczy w Programie Erasmus +, który ma na celu zwiększenie 
możliwości współpracy i mobilności krajów partnerskich przede wszystkim w dziedzinie młodzieży. 
Uczestnicy projektów mają  możliwość bezpłatnego wyjazdu  do krajów Unii Europejskiej w celu rozwoju 
postaw, wiedzy i umiejętności, ale także poznanie języka, kultury, obyczajów oraz otwartości na świat.

Osoby uczestniczące w programie mogą:

• uczyć się za granicą,

• odbywać zagraniczne staże lub praktyki,

• angażować się w wolontariat,

• uczestniczyć w kursach lub specjalistycznych 
szkoleniach.

Korzyści z uczestnictwa w programie

• poprawa kompetencji zawodowych,

• zwiększenie zdolności do zatrudnienia,

• poczucie inicjatywy, przedsiębiorczości, własnej 
wartości,

• poprawa znajomości języków obcych 
(przełamanie barier),

• zwiększenie świadomości międzykulturowej,

• zwiększenie świadomości wartości europejskich.
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