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TECHNIK 
GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

KWALIFIKACJE
K1 Przygotowywanie oraz wykonywanie
       prac gra�cznych i publikacji cyfrowych
K2 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Przedmioty na poziomie rozszerzonym
język obcy

- przygotowanie materiałów 
  do druku (również 3D)
- korzystanie z programów 
   gra�cznych: Photoshop, 
   Illustrator, InDesign, 
   Blender, CorelDraw
- wykonywanie projektów multimedialnych

TECHNIK 
PROCESÓW DRUKOWANIA

KWALIFIKACJE
K1 Realizacja procesów drukowania
       z form drukowych
K2 Planowanie i kontrola produkcji poligra�cznej

Przedmioty na poziomie rozszerzonym
język obcy

- obsługiwanie maszyn 
  i urządzeń drukarskich
- projektowanie prac 
  przestrzennych 3D
- planowanie poligra�cznych 
  procesów produkcyjnych
- wykonywanie form drukowych

KWALIFIKACJE
K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów
       odzieżowych
K2 Organizacja procesów wytwarzania
       wyrobów odzieżowych

Przedmioty na poziomie rozszerzonym
matematyka  , język obcy

- projektowanie i stylizowanie
  ubiorów
- organizowanie pokazów
  mody
- nadzorowanie procesu
  produkcyjnego odzieży
- aranżowanie przestrzeni wystawowej

KWALIFIKACJA
K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów 
      odzieżowych

TECHNIK
 HOTELARSTWA

KWALIFIKACJE
K1 Obsługa gości w obiekcie świadczącym
       usługi hotelarskie
K2 Realizacja usług w recepcji

Przedmioty na poziomie rozszerzonym
geogra�a  

- przyjmowanie zamówień
  na usługi hotelarskie
- wykonywanie prac 
  związanych z obsługą gości
- korzystanie ze specjalistycznego
  oprogramowania
- prowadzenie działalności promocyjnej
- dodatkowo język obcy zawodowy

TECHNIK 
ORGANIZACJI  TURYSTYKI

KWALIFIKACJE
K1 Przygotowanie i realizacja imprez
       i usług turystycznych
K2 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez
       i usług turystycznych

Przedmioty na poziomie rozszerzonym
geogra�a  

- organizowanie imprez
   turystycznych
- profesjonalne obsługiwanie
   klientów biur podróży
- przygotowywanie ofert
   turystycznych
- kalkulowanie zamawianych świadczeń
- dodatkowo język obcy zawodowy



TECHNIK
PRZEMYSŁU MODY

KWALIFIKACJE
K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów
       odzieżowych
K2 Organizacja procesów wytwarzania
       wyrobów odzieżowych

Przedmioty na poziomie rozszerzonym
matematyka  , język obcy

- projektowanie i stylizowanie
  ubiorów
- organizowanie pokazów
  mody
- nadzorowanie procesu
  produkcyjnego odzieży
- aranżowanie przestrzeni wystawowej

KRAWIEC

KWALIFIKACJA
K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów 
      odzieżowych

- konstruowanie i modelowanie
  wyrobów odzieżowych
- obsługiwanie maszyn 
  i urządzeń stosowanych 
  podczas wytwarzania odzieży
- dobieranie materiałów i dodatków
   do projektu ubioru

www.zsp6.piotrkow.pl     

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

ul. Krakowskie Przedmieście 36
97 - 300 Piotrków Trybunalski

Tel. 044 732-03-25  
e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl

KWALIFIKACYJNY
KURS ZAWODOWY

- nauczanie 1,5 roku
- kształcenie w systemie  
  zaocznym weekendowym 
  co dwa tygodnie
- projektowanie ubrań zgodnie 
  z zamównieniem klienta
- świadczenie usług związanych z przeróbką 
  i naprawą odzieży
- obsługiwanie maszyn szwalniczych
- posługiwanie się dokumentacją wyrobów 
  odzieżowych

KWALIFIKACJA
K1 Projektowanie i wytwarzanie
       wyrobów odzieżowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

- nauczanie 4 lata
- kształcenie w systemie  
  zaocznym weekendowym 
  co dwa tygodnie
- pisanie prac kontrolnych
  w domu
- uzyskiwanie promocji na podstawie
   egzaminów semestralnych  
- solidne przygotowanie 
  do egzaminów maturalnych

Przedmioty na poziomie rozszerzonym
matematyka,   biologia

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
planowane od 1 września 2020 r.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym
historia sztuki, język obcy

- kształci w zawodzie plastyk
- cykl kształcenia: 5 lat
- specjalizacje do wyboru:

· projektowanie ubioru
· projektowanie gra�czne
· publikacje multimedialne

- łączy kształcenie ogólnokształcące, 
artystyczne i zawodowe


