
                        

POWIATOWY 
ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W REDZIE
DOKONAJ TRAFNEGO WYBORU

Technikum branż kreatywnych

CHCESZ ZDOBYĆ 
ATRAKCYJNE WYKSZTAŁCENIE?

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII 
CYFROWEJ 
profi l: e–sport (kształcenie z wykorzystaniem gier 
komputerowych)

Nauczysz się przygotowywać ulotki i plakaty do druku. Po-
znasz świat grafi ki 2D i 3D. Pracę znajdziesz w drukarniach,   
fi rmach wydawniczych lub agencjach reklamowych.

Przedmiot rozszerzony: informatyka

TECHNIK REKLAMY
profi l: media, fi lm, fotografi a

Kształcimy specjalistów w dziedzinie nowych mediów. Bę-
dziesz prowadził kampanie reklamowe, wykonywał projekty 
multi medialne i montował fi lmy. Możesz pracować w agen-
cjach reklamowych, mass mediach, telewizji, działach pro-
mocji i marketi ngu.

Przedmiot rozszerzony: język angielski          

WYBIERZ JEDNĄ Z NASZYCH 
PROPOZYCJI I BĄDŹ KONKURENCYJNY 
NA RYNKU PRACY!

TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ
profi l: realizator dźwięku z elementami nagrań

Zgłębisz tajniki tworzenia muzyki i dźwięku. Zdobędziesz 
praktyczne umiejętności w studiu nagraniowym pod okiem 
specjalistów TTM i Audio Line. Możesz pracować w radiu, 
teatrze, fi lharmonii, wytwórniach fi lmowych, telewizji, klu-
bach.

Przedmiot rozszerzony: fi zyka

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
profi l: fl orystyka i rzeźba ogrodowa

Będziesz organizował i wykonywał prace z zakresu urzą-
dzania terenów zieleni oraz pielęgnacji ogrodów. Pracę 
znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących działal-
ność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania 
obiektów architektury krajobrazu lub możesz prowadzić 
własną fi rmę.

Przedmiot rozszerzony: biologia



  

KLASA WOJSKOWA - AKADEMICKA
patronat Akademii Marynarki Wojennej

Profi l jest doskonałym przygotowaniem do kariery w woj-
sku. Zapewniamy: obozy militarne i surwiwale, kurs Młod-
szego Ratownika WOPR, rozszerzony Kurs Pierwszej Po-
mocy oraz zajęcia z technik walki. Preferencyjne warunki 
podczas rekrutacji do uczelni wojskowych i pracy w służ-
bach mundurowych.
Przedmioty rozszerzone: geografi a, matematyka

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW 
I TERMINALI profi l:  obsługa celna i logistyka międzyna-
rodowa lub cyberbezpieczeństwo i nowe technologie

Zdobędziesz wiedzę z zakresu transportu, logistyki, spedycji 
i zarządzania lotnictwem. Zostaniesz specjalistą ds. obsługi 
podróżnych oraz kontroli prac związanych z przeładunkiem. 
Możesz pracować w agencjach obsługi portów morskich, 
terminalach kolejowych i lotniczych. 

Przedmiot rozszerzony: geografi a/matematyka

Mundurowe liceum ogólnokształcące Technikum mundurowe

KLASA POLICYJNA
Nauka w klasie o tym profi lu umożliwi poznanie specyfi ki 
służby w policji, udział w rozprawach sądowych, zajęciach 
w laboratorium kryminalistycznym, ćwiczenia z taktyki i sa-
moobrony, działania w grupie, doskonalenie umiejętności 
strzeleckich. 

Przedmioty rozszerzone: geografi a, chemia

UŁATWIONY WSTĘP NA UCZELNIE 
MUNDUROWE

TECHNIK GEODETA 
profi l: geodezja wojskowa

Dajemy możliwość zdobycia umiejętności obsługi geodezyj-
nego sprzętu wojskowego. Nauczysz się odczytywania map 
wojskowych, dzielenia działek, mierzenia ich powierzchni. 
Będziesz wykonywał prace związane budową.

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Kontakt
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
ul. Łąkowa 38, 84-240 Reda

zspreda@spoko.pl
pzsreda.edu.pl
fb /pzsreda

58 678-78-38

Zapisz się na wybrany kierunek

Przygotuj dokumenty: 
świadectwo ukończenia szkoły,
zaświadczenie o wynikach egzaminu,
orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia 
zawodowego, 
dwie fotografi e legitymacyjne, 
kartę zdrowia.
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Przyjdź do szkoły i wypełnij kartę rekrutacyjną 

Jeśli masz jakieś pytania, szczegółowej informacji 
udziela sekretariat szkoły
tel. 58 678 78 38, zspreda@spoko.pl

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ
DOSTARCZENIA ORYGINAŁU ŚWIADECTWA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
BEZPŁATNE


