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EDUKACJA ZAWODOWA W TORUNIU

M

echanicy, blacharze, kucharze, monterzy, operatorzy maszyn,
murarze, piekarze, spawacze, ślusarze, elektrycy, krawcy
– to tylko kilkanaście z 27 profesji w Toruniu, które w 2018
roku są uznane za deficytowe. Oznacza to, że osoby posiadające
wykształcenie zawodowe w tych kierunkach bez problemu znajdą
pracę w naszym mieście. Zapotrzebowanie na te zawody jest tak duże,
że wiele firm decyduje się zatrudnić już uczniów szkół branżowych
i technicznych, by jak najszybciej poznali oni zawód w praktyce.
Osoby, które zdecydują się związać przyszłość z konkretnym
zawodem, mogą być nie tylko pewne, że nie spotkają ich trudności
ze znalezieniem pracy, ale także mają możliwość uzyskania
satysfakcjonujących zarobków. Jak pokazują badania, płace
w sektorze budowlanym oraz przemyśle oscylują w granicach
od 3500 do 4000 zł brutto, są zatem wyższe niż zarobki w usługach,
edukacji, kulturze czy sektorze publicznym.
Działające w Toruniu szkoły branżowe i techniczne oferują szeroki
wachlarz zawodów poszukiwanych obecnie na rynku pracy.
Są doskonale przygotowane - zarówno pod względem
merytorycznym, jak i przez zaplecze techniczne oraz dostęp
do pracowni i warsztatów - do wykształcenia profesjonalistów
poszukiwanych na rynku. Współpraca z wieloma toruńskimi firmami
oraz ułatwienie realizacji praktyk i staży, to dodatkowe aspekty,
które sprawiają, że absolwenci prezentowanych placówek zdobędą
solidne wykształcenie, dobrą i ciekawą pracę oraz zarobki, o których
większość absolwentów szkół wyższych może tylko pomarzyć.
Nauka zawodu to opłacalna inwestycja i gwarancja realizacji pasji,
rozwinięcia umiejętności i zdobycia fachowej wiedzy, która będzie
poparta praktyką i doświadczeniem.
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OSIEM SZKÓŁ TECHNICZNYCH

6 30+

SZEŚĆ SZKÓŁ BRANŻOWYCH

PONAD TRZYDZIEŚCI
ZAWODÓW
I PROFILI NAUCZANIA

SPIS TREŚCI

LISTA ZAWODÓW

Zawody deficytowe

3

Wynagrodzenie pracowników
branżowych

4

System oświaty w Polsce

5

Technik mechanik, Kierowca mechanik,
Technik pojazdów samochodowych,
Mechanik pojazdów samochodowych,
Elektromechanik pojazdów samochodowych

15

Technik automatyk,
Mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych

13

6

Zespół Szkół Ekonomicznych

7

Zespół Szkół Gastronomiczno
- Hotelarskich

9

Zespół Szkół Technicznych

11
13

Zespół Szkół Samochodowych

15

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
i VIII Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

19

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13

21

Centrum Kształcenia Ustawicznego

23

Centrum Kształcenia Praktycznego

24

11

Kelner

9

9, 17

Technik handlowiec,
Sprzedawca

7

Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

19

Technik księgarstwa

7

Technik elektryk,
Elektryk

13

Technik architektury krajobrazu

19

Murarz-tynkarz, Dekarz

11

19

Lakiernik, Blacharz samochodowy

15

11

Operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw
sztucznych

19

Operator obrabiarek skrawających

15

Technik weterynarii

19

Technik organizacji reklamy

21

Technik fotografii i multimediów

17

Technik ekonomista
Technik inżynierii środowiska i melioracji

17

Technik geodeta

13

Technik technologii żywności,
Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Kucharz, Cukiernik, Piekarz

$

Zespół Szkół Mechanicznych,
Elektrycznych i Elektronicznych

13

Technik mechatronik,
Mechatronik

Technik usług fryzjerskich, Fryzjer
Ogólne zasady rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych

Technik elektronik

Technik budownictwa,
Technik budownictwa z projektowaniem
użytkowym,
Technik budownictwa w służbach
mundurowych
Technik informatyk,
Technik teleinformatyk,
Technik programista
Technik hotelarstwa
Technik logistyk,
Technik logistyk w służbach mundurowych
Technik obsługi turystycznej

www.torun.pl /zawodowcy
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7

11, 13, 21

9
11
9

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW BRANŻOWYCH

ZAWODY DEFICYTOWE
Zawody deficytowe to takie, na które istnieje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba
bezrobotnych w danym zawodzie. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, absolwenci szkół
branżowych i technicznych, posiadający kwalifikacje do pracy w tych zawodach, z pewnością nie będą
mieli trudności w znalezieniu dobrze płatnej pracy.

Kucharz

Mechanik

2 100

2 488

1000

68

Źródło: barometrzawodow.pl, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
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Technik organizacji reklamy

mechanik

Mediany wynagrodzeń (pln brutto)
na styczeń 2018 r.

M

Elektromechanik

do przetwórstwa tworzyw sztucznych

pojazdów samochodowych Kierowca

Liczba ofert pracy w 2017 r.

Elektryk

Operator maszyn i urządzeń

w służbach mundurowych

Elektromechanik

teleinformatyk

Murarz-tynkarz

środowiska i melioracji

Technik usług
fryzjerskich

Technik inżynierii

Technik logistyk

automatyk Technik hotelarstwa
Technik budownictwa Technik obsługi
w służbach mundurowych turystycznej

Technik

Dekarz
Mechatronik

skrawających
Elektryk

przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Operator obrabiarek

Mechanik automatyki

El

Technik

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik księgarstwa
Technik geodeta Fryzjer

Sp

Technik elektryk

Technik urządzeń i systemów energetyki

Kucharz

Technik programista

Cukiernik Kelner

Technik informatyk
Technik handlowiec

żywności

technologii

z projektowaniem użytkowym

Technik ekonomista

Technik budownictwa

Lakiernik

Technik

Technik architektury krajobrazu

Technik pojazdów samochodowych

Technik logistyk

Mechanik automatyki

przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Technik elektronik Technik fotografii i multimediów
Technik mechanikBlacharz
samochodowy Technik weterynarii

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych branżach w województwie kujawsko-pomorskim
w 2017 roku (PLN brutto).
służba zdrowia

3 134

transport i logistyka

3 286

nauka, szkolnictwo

3 300

handel

3 400

usługi dla biznesu

3 493

rolnictwo

3 561

ochrona środowiska

3 600

media, wydawnictwa, reklama, PR

3 700

budownictwo

3 924

przemysł ciężki

3 995

ubezpieczenia

4 000

telekomunikacja

4 000

energetyka

4 052

przemysł lekki

4 066

bankowość

4 100

technologie informatyczne

4 900

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku.

www.torun.pl /zawodowcy
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SYSTEM OŚWIATY W POLSCE

ZASADY REKRUTACJI DO CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM
i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Szkoła pierwszego
wyboru

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
3 LATA

BRANŻOWA SZKOŁA
II STOPNIA
2 LATA

Osoby, których nazwiska znalazły się na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia,
potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole.

Kwalifikacja
Listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili
wolę uczęszczania do wybranej placówki, są ogłaszane
przez szkolne komisje rekrutacyjne.

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE
KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA
8 LAT

TECHNIKUM
4 LATA
(od 1.09.2019 r. - 5 LAT)

Rekrutacja
uzupełniająca
UCZELNIA WYŻSZA
3-5 LAT

Kandydaci nieprzyjęci do wybranych
przez siebie szkół
składają dokumenty do placówek
prowadzących rekrutację uzupełniającą.

Zaświadczenie lekarskie

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
3 LATA
(od 1.09.2019 r. - 4 LATA)

5

Składanie wniosków
o przyjęcie do szkoły trwa
od 17 maja do 18 czerwca 2018 r.

www.torun.pl /zawodowcy

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej
w szkołach prowadzących kształcenie branżowe i techniczne
muszą złożyć także zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w wybranym zawodzie.
Badania lekarskie można wykonać bezpłatnie
w wybranych przychodniach medycyny pracy.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH
Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
Dyrektor: Liliana Adamczyk

ź Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ź Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ź BBS Syke Europaschule w Niemczech

OFERTA EDUKACYJNA

O SZKOLE

Technikum

„Ekonomik” to szkoła nieprzeciętna, gdzie panuje miła i przyjazna
atmosfera. Oprócz nauki szkoła organizuje różne imprezy,
wycieczki, wyjścia do kina i teatru. Młodzież może realizować się
w sporcie, projektach międzynarodowych i rozmaitych kołach
zainteresowań. A wszystko to w nowocześnie wyposażonej
szkole o jednozmianowym systemie nauki. Uczniowie są
doskonale przygotowani do zdania egzaminu zawodowego oraz
matury. Według Rankingu „Perspektyw” 2018 jesteśmy
najlepszym technikum w Toruniu! Kształcimy w zawodach
w obszarze administracyjno-usługowym. „Ekonomik” jest szkołą
otwartą także dla uczniów z orzeczeniami!
Szkoła posiada:
Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości
Certyfikat „Szkoła na dobry start”

ź technik ekonomista:

profil: celno – skarbowy
profil: księgowość
ź technik handlowiec:
profil: menedżer sprzedaży
ź technik usług fryzjerskich
ź technik księgarstwa
(01.09.2018 r.) NOWY KIERUNEK !
dla uczniów Technikum możliwość
zdobycia dodatkowych uprawnień
INSTRUKTOR FITNESS
Branżowa Szkoła I stopni

ź sprzedawca
ź fryzjer

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH, URZĘDACH, BANKACH, SALONACH
FRYZJERSKICH, także w biurach rachunkowych, Sądzie Rejonowym, Urzędzie Statystycznym, Banku Zachodnim
WBK, Banku Spółdzielczym, urzędach gmin na terenie województwa, prestiżowych salonach fryzjersko
-kosmetycznych, renomowanych sklepach sieciowych i salonach handlowych, butikach, perfumeriach
oraz w wielu innych przedsiębiorstwach.
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

ZAJĘCIA DODATKOWE
ź
ź
ź
ź

Koło Młodych Księgowych
EuroEkonomik
Koło Caritas
koła artystyczne, językowe, sportowe

Najlepsze technikum w Toruniu według
XX Rankingu Techników Perspektywy 2018 r.

ZNANI ABSOLWENCI
Paweł Maciejewski
redaktor w portalu internetowym
menadżer sieci franczyzowej
handlowiec

Katarzyna Bartczak
manager sklepu
Pull and Bear

Marta Grzybowska
księgowa w UNIGUM

ul. Grunwaldzka 39

ekonomik@zset.home.pl

56 65 44 613

www.zset.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
GASTRONOMICZNO
-HOTELARSKICH
Technikum Nr 3

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3

Dyrektor: Roman Wojda
INFRASTRUKTURA SZKOŁY

OFERTA EDUKACYJNA

O SZKOLE

Technikum
ź technik żywienia i usług gastronomicznych
ź kelner
ź technik hotelarstwa
ź technik obsługi turystycznej

70 lat tradycji – Zespół Szkół Gastronomiczno
- Hotelarskich ma to, czego często nie posiadają szkoły
powstałe niedawno! Nasi absolwenci wysyłają do nas
swoje dzieci, wnuki. Posiadamy prestiżowy Certyfikat
Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze.

Branżowa Szkoła I stopnia:
ź kucharz
ź cukiernik
ź piekarz KIERUNEK PLANOWANY!

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
ź restauracje: Mio Piano, Speedway, Pasta i basta,

Rytkówka, U Flisaka, Willa Radwan

ź hotele: Copernicus, Bulwar, Filmar, Gotyk, Zajazd

Staropolski, Mercure, Międzynarodowe Centrum
Spotkań Młodzieży, Refleks, Retman, Spichrz, Hotel
1231, Camping „Tramp”, Fort IV, Rubens & Monet,
Olender, Campanille, Ambasada, Osada Karbówko,
Bastion Toruń, Szkoła Leśna Barbarka
ź biura podróży: Rainbow Tours, Copernicana, Expres
Tours Toruń, PTTK Toruń, Almatur Toruń
ź Promy firmy Unity Line

9

Zapewniamy uczniom rzeczywiste warunki pracy
w warsztatach szkolnych, renomowanych restauracjach
i biurach podróży, w atrakcyjnych miejscowościach
turystycznych w Polsce oraz na promie pływającym
do Szwecji. Nowoczesny, profesjonalny sprzęt do nauki
zawodu to zaplecze warsztatów szkolnych ZSG-H.
Nasza szkoła jest bazą, na której można budować
karierę mistrza. Kształcimy w modnych kierunkach,
które gwarantują dobry i potrzebny na rynku pracy
zawód. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy w konkursach
i programach kulinarnych: Top Chef, Master Chef.
Posiadamy licznych laureatów Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności oraz Olimpiady Wiedzy
o Turystyce, którzy otrzymali indeksy wyższych uczelni.
Wspomagamy uczniów w planowaniu swojej kariery.
Oferujemy doradztwo zawodowe i coaching.
W ramach zajęć dodatkowych obok kół zainteresowań
oraz zajęć sportowych i gastronomicznych szkolna
strzelnica sportowa zaprasza uczniów na kursy
strzeleckie.

ź w kompleksie budynków szkolnych znajdują się: budynek główny

wraz z salą gimnastyczną, warsztaty szkolne, strzelnica oraz internat

ź szkoła dysponuje 6 pracowniami gastronomicznymi, 2 obsługi konsumenta,

2 hotelarskimi

ź do dyspozycji uczniów pozostają także gabinet pedagoga, doradcy zawodowego, pielęgniarki,

Samorządu Uczniowskiego, biblioteka z czytelnią, sala fitness i siłownia

ź ponadto przy szkole znajduje się boisko „Orlik”

ZNANI ABSOLWENCI
Bartłomiej Witkowski
Executive Chef restauracji
Nicolaus Hotel w Toruniu
uczestnik TOP Chef 3 Polska

Tomasz Błaszkiewicz
właściciel firmy cateringowej
i restauracji Speedway
w Toruniu

Rafał Jurkiewicz
szef kuchni
restauracji Hotelu BULWAR w Toruniu

ul. Osikowa 15

rekrutacja@zsgh.torun.pl

56 657 37 77

www.zsgh.torun.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH
Technikum Nr 4

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4

Dyrektor: Agnieszka Jankowska
OFERTA EDUKACYJNA

O SZKOLE

Technikum

ź innowacyjne i poszukiwane na rynku pracy

technik budownictwa z projektowaniem
użytkowym, technik budownictwa w służbach
mundurowych)
ź technik geodeta
ź technik logistyk (innowacja pedagogiczna: technik
logistyk w służbach mundurowych)
ź technik teleinformatyk
Branżowa Szkoła I stopnia
ź murarz – tynkarz
ź dekarz

ź wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych

ź technik budownictwa (innowacja pedagogiczna:

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
ź usługi geodezyjne: GEOS, GEOMETR II, BETPOL,

GEO-KART, GEO-PARTNER, GEOPRYM, 6 Samodzielny
Oddział Geograficzny
ź usługi informatyczne: Eneva, Orange, Multimedia,
Infocomp, Darkit, ATOPro-comp, TRYTON, E5, FHU
SatKa, Telewizja Kablowa Toruń, AKGJ TELEKOM,
Design-IT, HITOR, Pc BIT Komputer, Sohbi Craft, Euro-Mar
ź budownictwo: Crystal, Wienerberger, Peri, Mapei,
Bud- Tech, Tombud, Rem-Bud, M.J. SYSTEM, Pio-Bud,
PRO-BUD, ANG-BUD, Em3dach, Blachotrapez, Creaton,
Dörken, Bryza, ROBBUD, Velux, Euronit
ź logistyka: Emtor, NISSIN LOGISTICS, Grupa Neuca,
Gamet, Arpol, TZMO, Bonduelle, 12 Wojskowy Oddział
Gospodarczy, Con-Graph, Boryszew Tensho, UMC,
MZK w Toruniu, Leroy Merlin
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kierunki kształcenia

ź
ź

ź

ź
ź
ź

ź
ź
ź
ź

(maturalnych i zawodowych)
liczne sukcesy sportowe
realizacja pilotażowego programu
wspierania szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących piony Certyfikowanych
Wojskowych Klas Mundurowych
wszechstronny rozwój uczniów: zajęcia
sportowe, artystyczne, poszerzające
lub uzupełniające wiedzę, wolontariat,
regularne akcje krwiodawstwa, akcje
charytatywne
ośrodki egzaminacyjne dla technika geodety
i technika teleinformatyka
dobra baza dydaktyczna i lokalizacja
w centrum miasta
praktyki zawodowe u pracodawców, wizyty
studyjne w przedsiębiorstwach, wakacyjne
staże zawodowe krajowe i zagraniczne
w s p ó ł p ra c a z u c ze l n i a m i w y ż s z y m i
(wizyty studyjne, zajęcia ze specjalistami)
przyjazna uczniom atmosfera
wysoko wykwalifikowana kadra,
egzaminatorzy OKE
absolwenci ZST nie mają problemu
ze znalezieniem pracy

ZAJĘCIA DODATKOWE
ź artystyczne: zespół „True-Life”, maratony filmowe, zajęcia z techniki decoupage
ź sportowe: piłka siatkowa, unihokej, piłka koszykowa, siatkówka plażowa, szachy,

tenis stołowy, basen, judo, fitness, streetworkout

ź specjalistyczne: wózki widłowe, SEP
ź kółko militarno-wojskowe, paintball, zajęcia z samoobrony, obozy szkoleniowo-mundurowe
ź nocki gier

ZNANI ABSOLWENCI
Zbigniew Rasielewski
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

Michał Kisicki
właściciel firmy
Kisicki Konstrukcje
budowlane

Marcin Paradziński
dwukrotny indywidualny
Mistrz Europy w speedrowerze

ul. Legionów 19/25

sekretarz-szkoly@zst.torun.pl

56 622 73 36

www.zst.torun.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH,
ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTRONICZNYCH

im. prof. Sylwestra Kaliskiego
Technikum Nr 5

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Dyrektor: Małgorzata Łopatko
OFERTA EDUKACYJNA

O SZKOLE

Technikum

ź ZSMEiE jest nowoczesną szkołą z ponad 70-letnią tradycją
ź Szkoła zdobyła tytuły: Tarczę Srebrnej Szkoły 2015

ź technik automatyk

(klasa patronacka Aniro Sp. z o.o.)
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PESPEKTYWY 2015,
ź technik elektronik
Tarczę Brązowej Szkoły 2016 w Rankingu Szkół
ź technik elektryk
Ponadgimnazjalnych PESPEKTYWY 2016, Technikum Roku
(klasa patronacka Energa-Operator S.A.)
2015 i nominację do Srebrnego Godła Liderów Placówek
ź technik informatyk
Oświatowych w Polsce
ź technik mechatronik
ź bardzo dobre wyniki uczniów w egzaminach zawodowych
ź technik programista
i maturalnych
ź miła atmosfera do nauki i współpracy
(od 09.2018 r.)
ź dobrze wyposażone pracownie zawodowe
ź stołówka i internat
Branżowa Szkoła I stopnia
ź nowoczesne zaplecze sportowe: basen z sauną i jacuzzi,
ź mechatronik (od 09.2018 r.)
Orlik, bulodrom (stół do grania w ping ponga, piłkarzyki,
ź elektryk
boisko
do gry bulami), siłownia zewnętrzna
(klasa patronacka Energa-Operator S.A)
ź wysoko wykwalifikowana i pełna pasji kadra nauczycielska
ź mechanik automatyki przemysłowej
ź udział w projektach unijnych i współpracy międzynarodowej
i urządzeń precyzyjnych
ź uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad
zawodowych: Olimpiady Technicznej, Olimpiady Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiady Innowacji
Technicznych i Wynalazczości

ZAJĘCIA DODATKOWE

Klub Technika, Akademia CISCO, zajęcia z obsługi Auto-CAD, zajęcia z robotyki, kółko multimedialne,
zajęcia z doradztwa zawodowego i coachingu, teatr Maska, koło wędkarskie

ul. św. Józefa 26
13

56 654 47 91

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Intensywna współpraca z firmami i pracodawcami naszego regionu, w tym z Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną Sp. z o. o., w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe, staże, a także znajdują
zatrudnienie w wyuczonym zawodzie: ANIRO, Apator, BOSCH, Elana Pet, Energa Operator S.A., Frauenthal
Automotive, Grupa Boryszew, KOPEL, Plastica, TWERD Zakład Energoelektroniki, UMC.

ZNANI ABSOLWENCI
Jacek Janiszewski
były minister rolnictwa
twórca Welconomy Forum in Toruń

st. bryg. Kazimierz Stafiej
Komendant Miejski
Powiatowej Straży Pożarnej
w Toruniu

Michał Wojtczak
poseł na Sejm RP III kadencji
senator RP VI,VII i VIII kadencji

Łukasz Małkiewicz „Małpa”
polski raper
członek formacji Proximite

zsmeie@zsmeie.torun.pl
www.zsmeie.torun.pl

www.facebook.com/ZSMEiE.Torun/
www.youtube.com/TheZSMEiE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMOCHODOWYCH

Ł
KÓ

im. gen. Józefa Bema
Technikum Nr 7

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7

Dyrektor: Marzanna Podpora

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

OFERTA EDUKACYJNA

O SZKOLE

Technikum
ź technik pojazdów samochodowych
(profile - pojazdy hybrydowe
i elektryczne, autobusy i pojazdy
ciężarowe, pojazdy służb
mundurowych - klasa mundurowa)
ź technik mechanik (kwalifikacje
- użytkowanie obrabiarek
skrawających, montaż i obsługa
maszyn i urządzeń)

ź ponad 60-lat tradycji kształcenia w branży samochodowej

Branżowa Szkoła I stopnia

i mechanicznej

ź kształcenie praktyczne w nowych pracowniach i warsztatach

ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź operator obrabiarek skrawających

ź

ź

ź

ź
ź
ź
ź

- NOWOŚĆ!
mechanik pojazdów
samochodowych
kierowca mechanik
blacharz samochodowy
lakiernik
elektromechanik pojazdów
samochodowych

ź
ź
ź
ź
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(największa inwestycja w toruńskiej oświacie!) oraz w miejskich
i regionalnych przedsiębiorstwach; w szkole branżowej możliwość
kształcenia praktycznego na zasadach młodocianego pracownika
praktyki zawodowe w autoryzowanych serwisach samochodowych
i zakładach mechanicznych
kurs na prawo jazdy kat. B
wsparcie finansowe i stypendia fundowane przez zakłady pracy
wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
gwarancja pracy po ukończeniu szkoły
projekty unijne - praktyki zawodowe, staże (w tym zagraniczne),
zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji
współpraca z WSG w Bydgoszczy - Wydział Techniczny w Toruniu
oraz z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
innowacje pedagogiczne - klasa mundurowa, przygotowanie
do prawa jazdy kat. C
życzliwa i przyjazna atmosfera
jednozmianowa nauka w przestronnym budynku, z dużą halą
gimnastyczną i strzelnicą
możliwość zakwaterowania w znajdujących się obok
internatach
liczne sukcesy w konkursach, np. „Młody lakiernik",
Ogólnopolskie Turnieje Motoryzacyjne, „Rynek pracy naszą
misją", „Kreatywny biznes"

Arpol - Dealer Seat, Mitsubishi, SMH Toruń - Dealer Honda, Volwo, Hyundai,
Autopol - Dealer Kia, Toyota Bednarscy, Norauto, Polbis - Serwis Skody,
Polmozbyt Toruń, Autosar - Dealer VW, Audi, Auto Frelik - Dealer Mercedes
-Benz, Jeep, MZK, Kujawski Truck Center - Dealer Mercedes-Benz,
DBK - Dealer DAF, KÖGEL, Towimor, Invest-Tech, Geofizyka

ZAJĘCIA DODATKOWE
ź Szkolna Akademia Renowacji Pojazdów – zajęcia dla miłośników odnawiania starych pojazdów,
ź
ź
ź
ź
ź

związane ściśle ze Szkolnym Muzeum Motoryzacji
Szkolna Orkiestra Dęta
Szkolny Klub Sportowy: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, siłownia, strzelectwo
Rozrusznik – czyli klub miłośników rozrywek umysłowych, np. gier planszowych
Koło kartingowe
Wolontariat PCK i Caritas

ZNANI ABSOLWENCI
Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Torunia

Płk. Dariusz Adamczyk
Komendant Centrum
Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia w Toruniu

Rafał Predenkiewicz
założyciel i prezes firmy Arpol

Adrian Miedziński
żużlowiec
dwukrotny drużynowy
Mistrz Świata

ul. Grunwaldzka 25 b

szkola@zssam-torun.org

56 654 32 20

www.zssam-torun.org
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Technikum Nr 8
Dyrektor: Urszula Przedpełska
OFERTA EDUKACYJNA

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Technikum
ź technik fotografii i multimediów (od 09.2018 r.) NOWOŚĆ!
ź technik technologii żywności

Wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają na zajęciach praktycznych, praktykach
zawodowych i stażach, które odbywają się między innymi w:

O SZKOLE
ZSPS i VIII LO to szkoła z 70-letnią tradycją, w której starannie dobrana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki
poziom nauczania oraz wysokie wyniki na egzaminach zawodowych i na maturze:
ź uhonorowana w 2017 roku Medalem za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Medalem
ź
ź
ź

ź
ź
ź
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za Zasługi dla Miasta Torunia na wstędze
zapewnia elastyczność kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy
pozwala na realizowanie własnych potrzeb i zaspokajanie ambicji
jest LAUREATEM programów:
- SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
- WIARYGODNA SZKOŁA
- ZADOWOLONY KONSUMENT
uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i zawodowych
posiada znakomite zaplecze sportowe: dużą halę, boisko wielofunkcyjne
dwa internaty z 220 miejscami oraz świetlicą i stołówką

ź
ź
ź
ź
ź

Firmie Fotograficzno – Wydawniczej „PHOTO-STUDIO WM”
Fabryce Cukierniczej KOPERNIK S.A.
Piekarni, Ciastkarni Bartkowscy
OSM w Łowiczu, Zakład Mleczarski w Toruniu
Firmie LACPOL Sp. z o.o.

ZAJĘCIA DODATKOWE
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

multimedia – szkolna TV internetowa
warsztaty fotograficzne
koła zainteresowań: przedmiotowe i sportowe
zajęcia dodatkowe z dietetyki dla wszystkich chętnych uczniów technikum
zajęcia z doradztwa zawodowego
zespół muzyczny
Teatr Ósemka
Kabaret KRYSTYNKA

ul. Grunwaldzka 33/35

zsps@pro.onet.pl

56 660 22 92

www.zsps.torun.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
Technikum Nr 9

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9

Dyrektor: Józef Pyrczak
OFERTA EDUKACYJNA
Technikum
ź technik inżynierii środowiska i melioracji
ź technik architektury krajobrazu
ź technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
ź technik weterynarii, innowacja pedagogiczna
„Behawioryzm i pielęgnacja zwierząt
towarzyszących” (nowość od roku szkolnego
2017/2018)
Branżowa Szkoła I stopnia
ź operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Torseed, Ogrodnictwo Maria i Edward Stępień,
Harasimowicz Architektura Krajobrazu, Zielony
Koncept, Eko-Tech, Toruńskie Wodociągi, RZGW,
Energa - Wytwarzanie, Kujawsko - Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych, PGE Toruń, Elko,
Zibkor P.K., Ekoinstal, Ekopark, Szkółka Niedźwiedź,
Mirtor, Virtus Sun, Eko-Rodan
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
O SZKOLE
„KSZTAŁCIMY ZAWODOWO OD 70 LAT”
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

nauka w nowoczesnych i poszukiwanych zawodach
wysoka zdawalność egzaminów
bogata baza dydaktyczna
różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych
zagraniczne praktyki zawodowe, staże wakacyjne,
wizyty studyjne i zajęcia językowe
realizacja zajęć praktycznych u pracodawców
corocznie zdobywane przez uczniów tytuły
laureatów i finalistów olimpiad zawodowych
przyjazna szkoła i kadra pedagogiczna
profesjonalne przygotowanie kandydatów na studia
wyższe
efektywne doradztwo zawodowe
dobra lokalizacja oraz internat ze stołówką
I nagroda w oświatowym plebiscycie Nowości
„Lubię się tu uczyć”, Certyfikat Jakości – Szkoła
Przedsiębiorczości, tytuł laureata konkursu
„Szkoła dla pracodawców pracodawcy dla szkoły”
oraz wyróżnienie w konkursie ministerialnym
„Lider edukacji zawodowej”

ź Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ź Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny w Toruniu
ź Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ZAJĘCIA DODATKOWE
ź
ź
ź
ź
ź
ź

przedmiotowe koła zainteresowań
Szkolny Klub Sportowy: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, siłownia
koło artystyczne „Ignacy Szoł” rozwijające talenty aktorskie i wokalne
Klub Europejski „Europartner”
dodatkowe zajęcia turystyczno-krajoznawcze i przyrodnicze
wolontariat w ramach koła PCK i Caritas

ZNANI ABSOLWENCI
Kamil Leśniak
ultramaratończyk
Mistrz Polski 2015
w długodystansowym biegu górskim

Piotr Rozwadowski
Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania w Toruniu

Andrzej Pawłowski
Prezes Zarządu MELBUD S.A.
w Grudziądzu

Marian Wilmanowicz
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku

ul. Batorego 43/49

sekretariat@zsis.edu.pl

56 623 13 38

www.zsis.edu.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
i TECHNICZNYCH NR 13
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Technikum Nr 13
Dyrektor: Jacek Królikiewicz
OFERTA EDUKACYJNA

ZNANI ABSOLWENCI

Technikum
ź technik informatyk
ź technik organizacji reklamy

O SZKOLE
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 jest szkołą o bardzo bogatych tradycjach.
Swoimi korzeniami sięga pierwszych lat po zakończeniu I wojny światowej i odrodzenia państwa polskiego.
Na bazie istniejących klas sportowych, w 1997 roku została utworzona Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
kształcąca umiejętności sportowe uczniów w trzech dyscyplinach sportu: wioślarstwo, kolarstwo, hokej
na lodzie.

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Michał Kwiatkowski
kolarz,
Mistrz Świata ze startu wspólnego,
Mistrz Polski w jeździe indywidualnej
na czas

Sławomir Kruszkowski
wioślarz,
wielokrotny olimpijczyk

Toruńskie Zakłady Graficzne „ZAPOLEX” S.A., GAMET S.A., ATOS, 3W DESIGN TEAM, PRYZMAT, Agencja
Reklamowa REX, DI-SKAN – Drukarnia Cyfrowa & Galeria, NOWA – Agencja Reklamowa, CURSOR – Agencja
Reklamy i Druku, Agencja Reklamy PLOTINO & GRAFIT, WMP NET, M-AR-JAN

ZAJĘCIA DODATKOWE
ź
ź
ź
ź
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koło teatralne - „Z kulturą za pan brat”
piłka nożna i koszykówka
przygotowanie do egzaminów E.12, E.13, E.14, A.26, A.27
koła naukowe, przygotowanie do matury, ćwiczenia i konsultacje z zajęć praktycznych

Łukasz Pawłowski
wioślarz,
srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie

ul. Targowa 36/38

zsoit13@wp.pl

56 659 85 74

www.zsoit13-torun.vizz.pl

Katarzyna Zillmann
wioślarka,
złota medalistka Mistrzostw
Świata do lat 23, srebrny medal
Mistrzostw Świata seniorów

Mirosław Ziętarski
wioślarz,
IV miejsce na Igrzyskach Olimpijskich
w Rio de Janeiro, srebrny medal
Mistrzostw Świata i Europy

Łukasz Wiśniowski
kolarz,
Mistrz Polski U23 w wyścigu
ze startu wspólnego
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CENTRUM
KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
Szkoły Policealne

CENTRUM
KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kursy zawodowe

Dyrektor: Joanna Waczyńska

Dyrektor: Tomasz Borowski

OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA EDUKACYJNA

• cukiernik • florysta • fotograf • kelner • krawiec • kucharz • operator
obrabiarek skrawających • sprzedawca • ślusarz
technik:
• administracji • architektury krajobrazu • bhp • elektryk • fototechnik
• handlowiec • hotelarstwa • informatyk • logistyk • mechanik
• organizacji reklamy • pojazdów samochodowych • rachunkowości
• usług fryzjerskich • żywienia i usług gastronomicznych

Wykonujemy zadania edukacyjne w obszarach:
• Kształcenia praktycznego
• Ośrodka egzaminacyjnego
• Usług szkoleniowych na kursach spawania i innych
• Zadań w projektach EFS

O SZKOLE

O SZKOLE

Największa szkoła dla dorosłych w regionie. Kształci już od 40 lat. Jako prężnie działająca placówka,
znajduje się w czołówce szkół tego typu w Polsce. Szczyci się ponad 30 tysiącami absolwentów. W stuletnim
budynku znajduje się nowoczesne wyposażenie. W każdej sali projektory, laptopy, tablice interaktywne.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w specjalistycznych pracowniach.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu kształci corocznie około
600 uczniów i słuchaczy tygodniowo z 5 toruńskich szkół i placówek:
ZSMEiE, ZST, ZSOiT nr 13, K-PSOSW, CKU.
Organizujemy kształcenie praktyczne w następujących zawodach:
• mechatronicznych
• elektrycznych
• elektronicznych
• informatycznych
• mechanicznych
• budowlanych

„

Słuchacze o szkole:
Borykałam się z brakiem wolnego
czasu, z terminowym pisaniem prac,
z egzaminami i co było najtrudniejsze
– opanowaniem... komputera. Byłam
w złej kondycji. Ale okazało się,
że szkoła podziałała jak psychoterapia.
Spotkałam tu mądrych, wrażliwych
i sympatycznych ludzi. I nie mam tu
wcale na myśli wyłącznie kolegów
z klasy...

„
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Egzaminy

„

Nauka w szkołach
prowadzona powinna
być w taki sposób, aby
uczniowie uważali ją za
cenny dar, a nie za ciężki
obowiązek. Dla nas był to
cenny dar.

„

„

Wiedziałam, że ta
szkoła będzie mnie
karmić wiedzą, ale nie
sądziłam, że spełni
moje marzenia.

„

Zamierzasz być fachowcem?
Wybierz nas !

pl. Św. Katarzyny 8

56 657 74 51

ul. Św. Józefa 26a

56 654 47 24

sekretariat@cku.torun.pl

www.cku.torun.pl

ckp@ckptorun.edu.pl

www.ckptorun.edu.pl
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.

TORUŃ. MIASTO MŁODYCH i PRZEDSIĘBIORCZYCH

JESTEŚMY, BY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES
ź aktywne poszukiwane inwestorów
ź obsługa i wsparcie przedsiębiorców
ź promocja terenów inwestycyjnych
ź promocja gospodarcza
ź wsparcie merytoryczne przy zakładaniu firmy
ź projekty edukacyjne
ź popularyzacja szkolnictwa branżowego
ź konferencje, szkolenia, warsztaty
ź analizy, badania gospodarcze
ź współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
ul. Marii Konopnickiej 13
kontakt@torun.direct
25

56 611 89 30
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Szefowie kuchniNauczycieleSamodzielni księgowi

Pielęgniarki
Nauczyciele języków

obcych, lektorzy

budowlanych
Operatorzy obrabiarek skrawających

Nauczyciele praktycznej

nauki zawodu

Specjaliści

maszyn

Inżynierowie budownictwa

Monterzy instalacji
Mechanicy

Hydraulicy

Specjaliści

Masarze i przetwórcy ryb

Piekarze

Kosmetyczki

Kucharze

Przedstawiciele handlowi
Kierowcy ciągnika siodłoweg

KONTAKT:
Wydział Edukacji
Urząd Miasta Torunia
ul. Fałata 39
tel.: 56 611 88 20
e-mail: we@um.torun.pl
Operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów z gumy i tworzyw sztuc
www.torun.pl/zawodowcy

ds. finansowych

ds. organizacji

Technicy mechanicy

i i administratorzy stron internetowych

Nauczyciele
ochodowi

przedmiotów
zawodowych

agności

lektrycy

echnicy

larze budowlani

Pielęgniarki

rzedaży internetowej

Hydraulicy
MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ:
Inżynierowie budownictwa

Inżynierowie mecha
Szefowie kuchni

i i inwestycyjni

arze

Kucharze

rzetwórcy ryb

Przedstawiciele handlowi

yczki

bezpieczeniowi

o Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Samodzielni księgowi

Spec

ds. org

