Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifikacje
zawodowe:
•
•

branża poligraficzna (PGF)
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Symbol cyfrowy zawodu: 311943
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien
być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;
2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków: a) drukowania
cyfrowego, b) obróbki druków cyfrowych,
c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
d) drukowania i obróbki druków 3D.

Dodatkowe umiejętności zawodowe:
modelowanie 3D
po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności modelowanie 3D uczeń powinien być
przygotowany do:

1) stosowania oprogramowania do tworzenia i modelowania obiektów 3D; 2) publikacji
grafiki 3D.
Kierunek przeznaczony jest dla osób twórczych pragnących zdobyć wiedzę w projektowaniu grafik
animacji i stron internetowych.
Szkoła dysponuje znakomicie wyposażoną pracownię komputerową wykonaną w ramach projektu
unijnego „OKNO NA KARIERĘ”, którego realizacja rozpoczęła się w roku szkolnym 2019/20. W
ramach projektu zmodernizowano klasopracownię, doposażono ją w sprzęt komputerowy i
specjalistyczne programy. Zakupiono 15 komputerów, 17 monitorów
z klawiaturami,
serwer, drukarkę 3D, urządzenie do druku cyfrowego, urządzenie do krojenia druków, biegówkę,
luminator. W szkole znajdują się 3 w pełni wyposażone pracownie komputerowe przygotowane do
egzaminów zawodowych.
W ramach projektu uczniowie jak i nauczyciele zawodu będą uczestniczyć w wielu szkoleniach,
kursach i warsztatach zawodowych.

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, język angielski.

Egzamin zawodowy:
kwalifikacja)- klasa III – I semestr,
klasa V- I semestr

PGF.04(I
PGF.05(II kwalifikacja)-

Praktyka zawodowa:
Część I (140 godzin)- w klasie III,
Część II (140 godzin)- w klasie IV

Wraz z oryginałami świadectw uczeń zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu w danym zawodzie.

