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Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty
graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Mogą to być: reklama w prasie,
telewizji, Internecie, wielkoformatowa reklama na billboardach, książki, czasopisma, foldery
reklamowe i informacyjne, ulotki, plakaty itp. Może również tworzyć opakowania i etykiety
różnorodnych produktów.

Do zadań technika grafiki i poligrafii cyfrowej należy m.in. przygotowywanie materiałów do
druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na
budowie maszyn drukarskich działających w środowisku cyfrowym, a także być dobrze
zorientowaną w obsłudze nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D.
Niewątpliwą zaletą kształcenia na tym kierunku jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy
na fachowców z tej dziedziny. Nasz region to prawdziwe zagłębie zakładów poligraficznych
liczących się w całym kraju, ale poza jego granicami.

Absolwent technikum grafiki i poligrafii
cyfrowej może pracować w:
agencji reklamowej,
drukarni, pracowni poligraficznej,
prasie i telewizji,
wydawnictwach książkowych,
studiach graficznych,
działach marketingu w firmach
każdej branży,
własnej działalności gospodarczej.
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Nauka w technikum grafiki i poligrafii cyfrowej ZDZ
W naszej szkole będziesz zdobywał zawód
ucząc się następujących przedmiotów:
podstawy poligrafii,
projektowanie graficzne,
projektowanie publikacji,
drukowanie cyfrowe,
modelowanie i drukowanie 3D.
Większość zajęć będzie realizowana w formie
praktycznej na pracowniach szkolnych.
Uczniowie mają do dyspozycji następujące
pracownie:
- Pracownia DTP - stanowiska komputerowe wraz
ze skanerami oraz oprogramowaniem Adobe:
Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw
- Pracownia druku cyfrowego – drukarki
cyfrowe, plotery, drukarka 3D.
- pracownia fotograficzna.
W czasie nauki uczniowie zdają dwa egzaminy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie
zdane egzaminy oraz ukończenie Technikum dają tytuł
technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
W technikum kształcenie zawodowe realizowane
jest równolegle z kształceniem ogólnokształcącym.
Przedmioty
rozszerzone
to
matematyka
i
informatyka.
Po ukończeniu Technikum absolwenci przystępują do
egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu mogą
kontynuować naukę na wielu kierunkach studiów na
uczelniach w całej Polsce (w tym: poligraficznych,
artystycznych, informatycznych).
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Poza nauką przedmiotów obowiązkowych w naszym
Technikum uczniowie dodatkowo:
realizują praktyki zawodowe oraz płatne staże zawodowe w drukarniach, zakładach
poligraficznych i agencjach reklamowych,
uczestniczą w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej, kreatywności,
kursach programowania, warsztatach fotograficznych,
uczestniczą w spotkaniach z pracodawcami i wizytach studyjnych w zakładach pracy,
wyjeżdżają na targi branżowe,
wyjeżdżają na zagraniczne staże zawodowe do Hiszpanii i Portugalii,
biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
UWAGA !!! Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce
otrzymują stypendium Prezesa ZDZ

Co mówią Specjaliści o zawodzie Grafika?
Leszek Staleńczyk - Prezes Panoramadruk.



Praca w poligrafii jest bardzo ciekawa, dająca dużo satysfakcji. Przede wszystkim jest bardzo
kreatywna. Wymaga zaangażowania w bezpośredni kontakt z klientem, produkcją i
bezpośrednim wpływem na powstający produkt.
Graficy i specjaliści w zakresie poligrafii maja bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o miejsca,
w których mogą pracować. Agencje reklamowe, sklepy internetowe, drukarnie. Praca w tych
zawodach daje też możliwość pracy zdalnej w dowolnym miejscu.

Dorota Klimowicz-Bołtromiuk - prowadzi własną
jednoosobową firmę reDDesign Creative Studio






Od prawie 20 lat pracuję jako grafik komputerowy: pracowałam w małych agencjach
reklamowych, w jednej z największych drukarni w naszym regionie, obecnie mam swoją firmę
projektową.
Nabyta wiedza w dziedzinie grafiki, kreacji i druku pozwala mi na kompleksową obsługę klienta,
począwszy od stworzenia projektu, aż do momentu przygotowania plików do druku. Realizuję
oczekiwania klientów przy czym realizuję też swoje ambicje. Ta praca pozwala mi nie tylko
uwolnić pokłady kreatywności, ale pobudzić nowe.
Zapraszam do Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej ZDZ - będę prowadziła z Wami wybrane
warsztaty. Może spotkamy się też na zajęciach praktycznych.
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ZASADY REKRUTACJI:
Klasa I A - Technikum na podbudowie szkoły podstawowej, nauka trwa 5 lat.

Jesteśmy szkołą niepubliczną
z uprawnieniami szkoły publicznej
Nauka w naszej szkole jest BBEEZZPPŁŁA
ATTN
NA
A!!!!!!
Rekrutacja do Technikum ZDZ odbywa się poprzez sekretariat szkoły
podanie do pobrania: https://www.zdz.bialystok.pl/szkoly/rekrutacja.html

Kryteria punktowane przy rekrutacji:
Punktowane przedmioty:
- j. polski,
- matematyka,
- informatyka
- oraz najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia,
chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.
- Punkty zdobyte z przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty
- Punkty zdobyte za szczególne osiągnięcia oraz działalność społeczną / wolontariat.

Wymagane dokumenty:
•
•
•
•


podanie o przyjęcie do szkoły
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
wyniki egzaminu ósmoklasisty
dwa zdjęcia
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki
w zawodzie
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Szkoły ZDZ Białystok
Sekretariat - pokój nr 3 na parterze
ul. Sienkiewicza 77, tel. 85 675 24 91
szkoly@zdz.bialystok.pl
www.szkolyzdz.pl

