




Kształcimy w zawodach:

• technik energetyk

• technik geodeta

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej

• technik elektryk

• technik logistyk



 technikumnr6legiony@ckziu25.sosnowiec.pl



Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Charakterystyka zawodu

Grafik zajmuje się  przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego, 

zarówno ulotek, katalogów jak i kubków czy obiektów trójwymiarowych. 

Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne.

zatrudnienie

- agencje reklamowe

- studia tworzące gry komputerowe

- drukarnie

- media 

- wydawnictwa

przeciwwskazania

- wady wzroku nie dające się skorygować okularami

- daltonizm

- problemy ze sprawnością manualną



Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Charakterystyka procesu kształcenia

Uczeń otrzymuje na koniec kształcenia świadectwo ukończenia szkoły a po 

zdaniu dwóch kwalifikacji dyplom technika w zawodzie. 

Czas trwania nauki 5 lat

Kwalifikacje w zawodzie PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 

graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Praktyka zawodowa W klasie trzeciej i czwartej - 4 tygodnie

Współpraca z pracodawcami Polskapresse Sosnowiec, Firma TRIADA, lokalne firmy 

poligraficzno-reklamowe

Pracownie kształcenia praktycznego Nauka przedmiotów zawodowych prowadzona jest na 

licencjonowanym oprogramowaniu m. in. firm Corel i Adobe 

w trzech pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Wycieczki dydaktyczne Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Drukarnia Dziennika 

Zachodniego 





Tak wyglądają zajęcia

technika grafika 

i poligrafii cyfrowej

YT

https://www.youtube.com/watch?v=H-wbtCKpFO8


Harmonogram rekrutacji

Składanie wniosków 16.05 – 20.06.2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosków 24.06 – 13.07.2022 r. do godz. 15.00

(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 20.07.2022 r.

Wydawanie skierowań na badanie lekarskie 16.07 – 25.07.2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia 21.07 – 28.07.2022 r.  do godz. 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych 29.07.2022 r. do godz. 14.00



Oceny na świadectwie ukończenia szkoły, 

które liczą się do punktacji

Obowiązkowo

• język polski

• matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, plastyka

• technik energetyk: informatyka, technika

• technik elektryk: informatyka, technika

• technik logistyk: informatyka, technika

• technik geodeta: informatyka, technika



Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska 

im. Legionów Polskich

adres: ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec

telefon: 32 2935252

strona szkoły: https://t6.ckziu25.sosnowiec.pl/pl

facebook:  https://pl-pl.facebook.com/Technikum6.Sosnowiec

mail dla kandydatów:  technikumnr6legiony@ckziu25.sosnowiec.pl


