
 
OFERTA DLA KANDYDATÓW  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 – Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 
 

 
 

 
Pełna nazwa 
typu szkoły 

 

 
Podbudowa 

 
Okres 
kształ
cenia 

 
Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

 
Uzyskane 

kwalifikacje 

 
Nazwa zawodu 

 
Przedmioty 
rozszerzone 

 
Języki obce 

Punkty uzyskane za oceny na 
świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z 
czterech przedmiotów 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Liceum 

Ogólnokształcące 
Szkoła 
podstawowa 

4 
lata - klasa policyjna - geografia, 

chemia język rosyjski język polski, matematyka, 
język angielski*, chemia 

2. Liceum 
Ogólnokształcące 

Szkoła 
podstawowa 

4 
lata - 

klasa akademicka 
mundurowo-
wojskowa 
Patronat AMW 

- 
geografia, 

matematyka język rosyjski język polski, matematyka, 
język angielski*, fizyka 

3. Technikum                        
w Redzie 

Szkoła 
podstawowa 

5 lat 311943 K1: PGF.04. 
Przygotowanie oraz 
wykonywanie prac 
graficznych i 
publikacji cyfrowych 
K2: PGF.05. 
Drukowanie cyfrowe 
i obróbka druków 

Technik grafiki i 
poligrafii 
cyfrowej 
 Język 

angielski 
język 

hiszpański 
język polski, matematyka, 

język angielski*, informatyka 

4. Technikum                     
w Redzie 

Szkoła 
podstawowa 

5 lat 311104 K1: BUD.18. 
Wykonywanie 
pomiarów 
sytuacyjnych, 
wysokościowych i 
realizacyjnych  
oraz opracowywanie 
wyników tych 
pomiarów 
K2: BUD.19. 
Wykonywanie prac 
geodezyjnych 
związanych z 
katastrem i 
gospodarką  
nieruchomościami 

Technik geodeta 
 

matematyka język 
niemiecki 

język polski, matematyka, 
język angielski*, geografia 
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5. Technikum                    

w Redzie 
Szkoła 
podstawowa 

5 lat 314202 K1: OGR.03.  
Projektowanie, 
urządzanie i 
pielęgnacja 
roślinnych obiektów 
architektury   
 krajobrazu 
K2:  OGR.04. 
Organizacja prac 
związanych z 
budową oraz 
konserwacją 
obiektów małej  
architektury 
krajobrazu 

Technik 
architektury 
krajobrazu 
 
 

biologia język 
hiszpański 

język polski, matematyka, 
język angielski*, biologia 

6. Technikum                     
w Redzie 

Szkoła 
podstawowa 

5  lat 333106 K1: SPL.02. Obsługa 
podróżnych w 
portach i 
terminalach 
K2: SPL.03. Obsługa 
ładunków w portach 
i terminalach 

Technik  
eksploatacji 
portów i 
terminali 
 

matematyka język rosyjski język polski, matematyka, 
język angielski*, geografia 

7. Technikum                    
w Redzie 

Szkoła 
podstawowa 

5  lat 333906 K1: PGF.07. 
Wykonywanie 
przekazu 
reklamowego 
K2: PGF.08. 
Zarządzanie 
kampanią 
reklamową 

Technik reklamy 
 

język 
angielski 

 

język 
niemiecki 

język polski, matematyka, 
język angielski*, informatyka 

8. Technikum                    
w Redzie 

Szkoła 
podstawowa 

5  lat 

352123 

AUD.08. Montaż 
dźwięku 

AUD.09. Realizacja 
nagrań dźwiękowych 

Technik realizacji 
nagrań 
 fizyka język 

niemiecki 
język polski, matematyka, 

język angielski*, fizyka 
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9. Technikum                    
w Redzie 

Szkoła 
podstawowa 

5  lat 

343105 

K1: AUD.02 
Rejestracja, obróbka 
i publikacja obrazu 
K2: AUD.05 
Realizacja projektów 
graficznych i 
multimedialnych  

Technik fotografii 
i multimediów 
 Język 

angielski 
język 

hiszpański 
język polski, matematyka, 

język angielski*, fizyka 

 Technikum                    
w Redzie 

Szkoła 
podstawowa 

5  lat 

315406 

K1: TLO.02 Obsługa 
operacyjna portu 
lotniczego i 
współpraca ze 
służbami żeglugi 
powietrznej 

Technik 
lotniskowych 
służb 
operacyjnych 

Język 
angielski Język rosyjski język polski, matematyka, 

język angielski*, fizyka 

 *Jeżeli w szkole nauczany był inny obowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacji zamiast języka angielskiego.  
                  


