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TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
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Zawód technika przemysłu mody jest niezwykle atrakcyjny dla osób kreatywnych, otwartych na
zmiany, interesujących się modą i projektowaniem odzieży. Uczniowie w ciągu całego cyklu
kształcenia zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe tj.

‒ Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
‒ Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Na przedmiotach zawodowych uczniowie przechodzą drogę od pomysłu, poprzez wykonanie rysunku
żurnalowego, dobór materiałów, dodatków, konstruowanie, modelowanie, aż do realizacji modelu na
zajęciach praktycznych i pracowni wytwarzania modeli odzieży.

Wspaniałą przygodą związaną z tym kierunkiem
kształcenia jest możliwość pokazania swojej pracy
innym. W naszej szkole od wielu lat odbywają się
pokazy mody i konkursy dla młodych projektantów.
Można również sprawdzić się jako modelka,
stawiając pierwsze kroki na wybiegu.



LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

SPECJALIZACJA: ARANZACJA WNETRZ SPECJALIZACJA: FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA
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Oferujemy naukę w kameralnej szkole, pod kierunkiem doskonałej kadry artystycznej
i ogólnokształcącej, a także dobrze wyposażone pracownie zawodowe. Dbamy o promowanie
artystyczne każdego ucznia dzięki współpracy z placówkami kulturalnymi oraz umożliwiając
uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Absolwenci Liceum Plastycznego są przygotowani do wykonywania ciekawego i poszukiwanego na
rynku pracy zawodu plastyk o specjalizacji aranżacja przestrzeni lub fotografia artystyczna, mogą
również podjąć studia na uczelniach artystycznych. Najczęściej wybierane kierunki: malarstwo,
grafika, fotografia, wzornictwo, projektowanie graficzne, historia sztuki, architektura, architektura
krajobrazu.
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LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
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Kwalifikacja kandydatów odbywa się na
podstawie egzaminu wstępnego, który
obejmuje:
‒ egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa
i kompozycji przestrzennej
‒ egzamin ustny ze znajomości zagadnień
związanych z różnymi dziedzinami sztuk
plastycznych.

Formy, termin oraz zakres tematyczny
egzaminu ustalany jest corocznie i podawany
do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie
internetowej szkoły.

Prowadzimy konsultacje oraz bezpłatne
kursy przygotowujące do egzaminów
wstępnych

WARUNKI NABORU



TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
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Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to niezwykle atrakcyjny zawód dla miłośników grafiki
komputerowej. Uczniowie w cyklu kształcenia zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:

‒ Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
‒ Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Podczas kształcenia zawodowego młodzież uczy się obsługi programów graficznych (CorelDraw,
Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash, Blender) oraz poznaje zasadę działania i zastosowanie
nowoczesnych urządzeń cyfrowych. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min.
komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary
dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.
Nasi absolwenci są przygotowani do pracy przy
szeroko pojętym procesie wytwarzania produktów
poligraficznych począwszy od ich planowania aż
do kontroli jakości procesów i produktów. Technik
grafiki i poligrafii cyfrowej jest potrzebny w każdej
niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich
firmach wydawniczych. Od jego umiejętności
zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek,
prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz
książek.
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