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1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) przygotowania planu zdjęciowego; 
2) rejestrowania obrazu; 
3) obróbki i publikowania obrazu. 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA  
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne 
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 
 
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Uczeń:  

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników 
w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w 
stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

 
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej  
Uczeń:  

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych 

osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania 

między nimi; 
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 
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7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe 

wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności 

gospodarczej; 
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 
12) stosuje zasady normalizacji; 
13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo  
Uczeń:  

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań 
zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 
komunikowanie się w środowisku pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
 
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 
Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 
4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 
6) jest otwarty na zmiany; 
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

10) negocjuje warunki porozumień; 
11) jest komunikatywny; 
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 
13) współpracuje w zespole. 

 
 
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno- 

-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 
zawodów PKZ(AU.l); 

 
PKZ(AU.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: 
fotograf, technik fotografii i multimediów 
Uczeń: 

1) posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej; 
2) stosuje modele barw w wykonywaniu zadań zawodowych; 



 

 

Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

3) charakteryzuje techniki zapisu obrazu; 
4) dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu; 
5) rozpoznaje urządzenia do rejestracji, obróbki i publikacji obrazu; 
6) charakteryzuje procesy obróbki materiałów światłoczułych; 
7) stosuje sprzęt i oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań. 

 
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie fotograf:  

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu. 
 

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 
1. Organizacja prac fotograficznych 

Uczeń: 
1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu; 
2) organizuje miejsca na potrzeby planu zdjęciowego;  
3) określa metody rejestracji obrazu; 
4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych; 
5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu 

zdjęciowego; 
6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego; 
7) sporządza plan wykonywania prac fotograficznych. 

2. Rejestracja obrazu  
Uczeń: 
1) przestrzega zasad rejestracji obrazu; 
2) posługuje się sprzętem fotograficznym; 
3) stosuje sprzęt oświetleniowy podczas rejestracji obrazu; 
4) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych; 
5) wykonuje zdjęcia plenerowe; 
6) wykonuje zdjęcia studyjne; 
7) wykonuje zdjęcia techniczne. 

3. Obróbka i publikacja obrazu 
Uczeń: 
1) dobiera sprzęt i urządzenia do obróbki i publikacji obrazu; 
2) wykonuje kopie obrazów z wykorzystaniem różnych technik; 
3) wykorzystuje oprogramowanie graficzne do obróbki obrazu; 
4) dokonuje obróbki obrazu; 
5) przygotowuje obrazy do publikacji; 
6) drukuje obrazy; 
7) publikuje obrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
8) archiwizuje obrazy; 
9) wykonuje konserwację wykorzystywanego sprzętu. 

 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie fotograf powinna posiadać następujące 
pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię do rejestracji obrazu lub studio fotograficzne (jedno studio dla 
sześciu uczniów) posiadające odpowiednią przestrzeń, w której będzie 
możliwe fotografowanie osób i przedmiotów w różnych planach zdjęciowych, 
wyposażoną w sprzęt fotograficzny (aparaty fotograficzne z wymienną optyką, 
małoobrazkowe z możliwością zapisu obrazu wideo, średnioformatowe lub 
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wielkoformatowe), obiektywy fotograficzne o różnych ogniskowych, statywy i 
akcesoria do statywów, głowice mocujące aparaty fotograficzne, sprzęt 
oświetleniowy (studyjne lampy błyskowe i lampy światła ciągłego, statywy do 
lamp lub system sufitowego mocowania oświetlenia, akcesoria modyfikujące 
światło, reporterskie lampy błyskowe), jedno stanowisko komputerowe z 
oprogramowaniem do komunikacji z aparatem fotograficznym, zestawy 
rozwijanych teł fotograficznych, stoły bezcieniowe, namioty lub komory 
bezcieniowe, płaszczyzny odbijające, rozpraszające i pochłaniające, stoliki 
reprodukcyjne, światłomierze, wyzwalacze lamp, wzorniki, szare karty, mieszki 
i pierścienie pośrednie, filtry zdjęciowe; 

2) pracownię obróbki obrazu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla 
nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla 
jednego ucznia), projektor multimedialny lub duży wyświetlacz naścienny, 
każde stanowisko z monitorem graficznym, tabletem graficznym, skaner (po 
jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), drukarkę 
zapewniającą fotograficzną jakość wydruku, drukarkę wielkoformatową, 
zestaw do kalibracji i profilowania, wzorniki do kalibracji, profesjonalne 
oprogramowanie do obróbki grafiki, oprogramowanie wspomagające 
tworzenie prezentacji, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do 
katalogowania i archiwizacji zdjęć; 

3) ciemnię fotograficzną, wyposażoną w:  powiększalniki z głowicą filtracyjną lub 
zestawem filtrów korekcyjnych, zegar wyłącznikowy, obiektyw i maskownicę, 
stół mokry z kuwetami i szczypcami do prowadzenia negatywowej i 
pozytywowej obróbki materiałów fotograficznych, koreksy, menzurki, 
termometry, suszarkę, lampy ciemniowe, naczynia miarowe. 

Każda pracownia powinna posiadać komputery połączone w sieć lokalną z dostępem 
do Internetu oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.  
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach 
kształcenia praktycznego, zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach 
usługowych, przemysłowych laboratoriach fotograficznych, redakcjach gazet, 
agencjach reklamowych, studiach graficznych i filmowych, archiwach i bibliotekach 
państwowych, laboratoriach policyjnych, przedsiębiorstwach, w których dokonuje się 
rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej i filmowej 
oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie. 
 

4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1) 

 
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia 

wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno- 

-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 

zawodów 

250 godz. 

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 750 godz. 
 

1) 
W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w 

przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia 
zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla 
efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru 
kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów  oraz właściwych dla 
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 
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5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH 
OBSZARU KSZTAŁCENIA 

 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf po potwierdzeniu kwalifikacji 
AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu może uzyskać dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów po 
potwierdzeniu kwalifikacji AU.28. Realizacja projektów multimedialnych oraz 
uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. 

 

 


