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TECHNIKUM
technik fotografi i i multimediów 

technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej

fotograf
BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA

Nauczysz się:

Nauczysz się:

Praca/
perspektywy:

Praca/
perspektywy:

przygotowania materiałów do druku, obsługi programów do składu 
komputerowego, komputerowej obróbki materiałów grafi cznych 
tj. fotografi a itp.; projektowania ulotek, gazet, książek, wykonania 
i publikacji internetowej projektów multimedialnych tj. bannery, 
buttony, strony internetowe.
agencje reklamowe, wydawnictwa, drukarnie, redakcje czasopism.

fi rmy usługowe, profesjonalne i przemysłowe laboratoria fotografi czne, 
wydawnictwa, telewizja, wytwórnie fi lmowe, agencje prasowe, 
fotografi czne i reklamowe, redakcje czasopism.

technik wykonywania fotografi i cyfrowej i analogowej, korekty, 
obróbki, montażu i publikacji fotografi i, organizacji planu zdjęciowego, 
przygotowania materiałów cyfrowych, obsługi oświetlenia studyjnego, 
wykonywania i publikacji projektów multimedialnych tj. strony internetowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH
ogłasza nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do:

Ważne atuty: • Szkoła realizuje staże zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS PLUS.

• Uczniowie szkoły osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy sportowe mogą starać się o stypendium w ramach 
szkolnego Programu Stypendialnego PER ASPERA AD ASTRA.

• klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne 
zaliczenie testu sprawnościowego

• klasa ogólnodostępna humanistyczna z  poszerzonym programem 
nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski

• klasa ogólnodostępna prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa) z poszerzonym programem nauczania z przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

• technik fotografi i i multimediów
• technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej
• technik budownictwa

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fotograf

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 KIELCE 
41 367 61 83 
zs2@poczta.onet.pl
www.zs2-kielce.pl

Szczegółowych informacji udziela sekretariat 
szkoły codziennie w godzinach 700-1500
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X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego:

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WCHODZĄ:


