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SZKÓŁ TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI EDUKACJA ZAWODOWA W TORUNIU

arzysz o solidnym wykształceniu,  dobrej  pracy 

Mi satysfakcjonujących zarobkach? Chcesz zdobyć fachową 
wiedzę popartą praktyką i doświadczeniem? Wybierz szkołę 

branżową lub techniczną!

To właśnie w tych szkołach oferta edukacyjna dostosowana jest do 
potrzeb lokalnego rynku pracy, a nauka w nich umożliwia uzyskanie 
kwalifikacji zawodowych pożądanych obecnie przez pracodawców. 
I co najważniejsze - to na ich absolwentów czekają najbardziej 
interesujące oferty pracy i zarobki, o których absolwenci uczelni 
wyższych mogą tylko pomarzyć. 

A czy wiesz, że uczniowie szkół branżowych i technicznych mogą 
liczyć na płatne staże i praktyki, doradztwo zawodowe, coaching, 
kursy specjalistyczne, praktyczne warsztaty, ciekawe zajęcia 
dodatkowe, obozy szkoleniowe, czy nieograniczony dostęp do bazy 
sportowej, a także możliwość korzystania z siłowni, strzelnicy, sali 
fitness, basenu, zajęć judo i samoobrony oraz wielu innych atrakcji?

Nie bez znaczenia jest też klimat panujący w tych szkołach, pełna 
pasji kadra pedagogiczna wsłuchująca się w potrzeby uczniów 
i nowoczesna infrastruktura. Te wszystkie atuty sprawiają, że nauka 
w branżówkach staje się nie tylko obowiązkiem, ale również 
przyjemnością. 

Zdecyduj już dziś o swojej przyszłości !

Moja przyszłość 
 w moich rękach!

Zespół Szkół Ekonomicznych 8

Zespół Szkół Gastronomiczno 
- Hotelarskich

10

Zespół Szkół Technicznych 12

Zespół Szkół Mechanicznych
Elektrycznych i Elektronicznych

14

Zespół Szkół Samochodowych 16

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
i VIII Liceum Ogólnokształcące

18

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 20

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych Nr 13

22

Centrum Kształcenia Ustawicznego 24

Centrum Kształcenia Zawodowego 25

Ogólne zasady rekrutacji 7

System oświaty w Polsce 6

Wynagrodzenie pracowników 
branżowych i technicznych

5

Prognoza zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach 
szkolnictwa branżowego i technicznego 

4

technik mechanik, kierowca mechanik, 
technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych

16, 26

technik elektryk, 
elektryk
technik energetyk

14, 20, 26

technik inżynierii środowiska i melioracji 20

20
technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

technik ekonomista,
technik rachunkowości

 8$

technik usług fryzjerskich, 
fryzjer   8, 26

10, 18, 26
technik technologii żywności, piekarz,
technik żywienia i usług 
gastronomicznych, kucharz, cukiernik, 

technik automatyk 14

technik teleinformatyk, 
technik informatyk,
technik programista

12, 14, 22

technik obsługi turystycznej  10

technik budownictwa,
technik dekarstwa,
technik geodeta,
murarz-tynkarz, dekarz.

12, 26

technik logistyk, 
technik transportu drogowego

12,16

technik elektronik 14

technik weterynarii 20

technik architektury krajobrazu 20

16
blacharz samochodowy, 
lakiernik samochodowy

20
operator maszyn i urządzeń 
do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych

8, 26technik handlowiec,
sprzedawca

technik mechatronik, 

mechatronik
14

technik reklamy 22

technik fotografii i multimediów 18

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 22

LISTA ZAWODÓW

www.torun.direct

technik hotelarstwa  10

technik spawalnictwa 16

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 
OHP w Toruniu

26



6 30+8
SZKÓŁ TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI EDUKACJA ZAWODOWA W TORUNIU

arzysz o solidnym wykształceniu,  dobrej  pracy 

Mi satysfakcjonujących zarobkach? Chcesz zdobyć fachową 
wiedzę popartą praktyką i doświadczeniem? Wybierz szkołę 

branżową lub techniczną!

To właśnie w tych szkołach oferta edukacyjna dostosowana jest do 
potrzeb lokalnego rynku pracy, a nauka w nich umożliwia uzyskanie 
kwalifikacji zawodowych pożądanych obecnie przez pracodawców. 
I co najważniejsze - to na ich absolwentów czekają najbardziej 
interesujące oferty pracy i zarobki, o których absolwenci uczelni 
wyższych mogą tylko pomarzyć. 

A czy wiesz, że uczniowie szkół branżowych i technicznych mogą 
liczyć na płatne staże i praktyki, doradztwo zawodowe, coaching, 
kursy specjalistyczne, praktyczne warsztaty, ciekawe zajęcia 
dodatkowe, obozy szkoleniowe, czy nieograniczony dostęp do bazy 
sportowej, a także możliwość korzystania z siłowni, strzelnicy, sali 
fitness, basenu, zajęć judo i samoobrony oraz wielu innych atrakcji?

Nie bez znaczenia jest też klimat panujący w tych szkołach, pełna 
pasji kadra pedagogiczna wsłuchująca się w potrzeby uczniów 
i nowoczesna infrastruktura. Te wszystkie atuty sprawiają, że nauka 
w branżówkach staje się nie tylko obowiązkiem, ale również 
przyjemnością. 

Zdecyduj już dziś o swojej przyszłości !

Moja przyszłość 
 w moich rękach!

Zespół Szkół Ekonomicznych 8

Zespół Szkół Gastronomiczno 
- Hotelarskich

10

Zespół Szkół Technicznych 12

Zespół Szkół Mechanicznych
Elektrycznych i Elektronicznych

14

Zespół Szkół Samochodowych 16

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
i VIII Liceum Ogólnokształcące

18

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 20

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych Nr 13

22

Centrum Kształcenia Ustawicznego 24

Centrum Kształcenia Zawodowego 25

Ogólne zasady rekrutacji 7

System oświaty w Polsce 6

Wynagrodzenie pracowników 
branżowych i technicznych

5

Prognoza zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach 
szkolnictwa branżowego i technicznego 

4

technik mechanik, kierowca mechanik, 
technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych

16, 26

technik elektryk, 
elektryk
technik energetyk

14, 20, 26

technik inżynierii środowiska i melioracji 20

20
technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

technik ekonomista,
technik rachunkowości

 8$

technik usług fryzjerskich, 
fryzjer   8, 26

10, 18, 26
technik technologii żywności, piekarz,
technik żywienia i usług 
gastronomicznych, kucharz, cukiernik, 

technik automatyk 14

technik teleinformatyk, 
technik informatyk,
technik programista

12, 14, 22

technik obsługi turystycznej  10

technik budownictwa,
technik dekarstwa,
technik geodeta,
murarz-tynkarz, dekarz.

12, 26

technik logistyk, 
technik transportu drogowego

12,16

technik elektronik 14

technik weterynarii 20

technik architektury krajobrazu 20

16
blacharz samochodowy, 
lakiernik samochodowy

20
operator maszyn i urządzeń 
do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych

8, 26technik handlowiec,
sprzedawca

technik mechatronik, 

mechatronik
14

technik reklamy 22

technik fotografii i multimediów 18

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 22

LISTA ZAWODÓW

www.torun.direct

technik hotelarstwa  10

technik spawalnictwa 16

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 
OHP w Toruniu

26



WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW BRANŻOWYCHPROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW

technologie informatyczne

bankowość

telekomunikacja

ubezpieczenia

energetyka

przemysł ciężki

przemysł lekki

budownictwo

media, wydawnictwa, reklama, PR

transport i logistyka

rolnictwo

handel

służba zdrowia

nauka i szkolnictwo

kultura i sztuka

7004

6813

6075

5936

5800

5700

5450

5170

5094

4950

4850

4569

4366

4075

4000

Źródło:  Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia

Średnie wynagrodzenie brutto 
w 2020 r.
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Mechanik pojazdów samochodowych

Murarz-tynkarz
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Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Operator obrabiarek skrawających
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Technik mechanik

Technik mechatronik

Technik programista

Technik spawalnictwa

Technik dekarstwa

Kierowca

Księgowy

Sprzedawca

Kucharz

Operator maszyn
przemysłowych
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29
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5000 zł 4625 zł

3820 zł

3395 zł
3269 zł

Źródło:  Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku

Średnie wynagrodzenie w wybranych branżach w 2020 roku (PLN brutto) 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.

4 5www.torun.direct
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TECHNIKUM
5 LAT

SZKOŁA PODSTAWOWA
8 LAT

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

3 LATA

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 LATA

SZKOŁA 
POLICEALNA

BRANŻOWA SZKOŁA 
II STOPNIA

2 LATA

UCZELNIA WYŻSZA
3/5 LAT

ZASADY REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

I TECHNIKUM

SYSTEM OŚWIATY W POLSCE 

Szkoła pierwszego 
wyboru

Rekrutacja

Kwalifikacja

Rekrutacja 
uzupełniająca

Zaświadczenie lekarskie

6 7

REKRUTACJA
17.05.2021 - 21.06.2021

www.torun.direct
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Technikum  

• technik ekonomista: 
 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
 - prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 
 - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 
    finansowej jednostek organizacyjnych

• technik handlowiec:
 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
 - prowadzenie sprzedaży 
 - prowadzenie działań handlowych

• technik rachunkowości:
 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
 - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki  
   finansowej jednostek organizacyjnych 
 - prowadzenie rachunkowości

• technik usług fryzjerskich  
 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
 - wykonywanie usług fryzjerskich 
 - projektowanie i wykonywanie fryzur

OFERTA EDUKACYJNA 
„Ekonomik” to szkoła nieprzeciętna, gdzie panuje życzliwa 
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. Wszystko to odbywa się 
w nowocześnie wyposażonej szkole o jednozmianowym systemie 
nauki. Nasi uczniowie są doskonale przygotowani do zdania 
egzaminu zawodowego oraz matury, a szkoła cieszy się uznaniem 
rodziców, uczniów i mieszkańców środowiska lokalnego. Swój 
prestiż zawdzięczamy wysokim wynikom dydaktycznym – wśród 
najlepszych uczniów są stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz 
Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza. Sympatyczna atmosfera mająca 
miejsce w naszej szkole sprzyja budowaniu dobrych relacji 
uczeń-nauczyciel-rodzic. Kształcimy młodzież w cenionych 
zawodach w branży: ekonomicznej, handlowej oraz fryzjerskiej.

Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej otrzymało tytuł 
„Srebrnej Szkoły” oraz odznaczenie „Srebrnej Tarczy” zajmując 2 
miejsce wśród toruńskich techników, 12 miejsce w województwie 
kujawsko-pomorskim i 241 miejsce w Polsce.

O SZKOLE

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH 
I  H A N D LO W YC H ,  U R Z Ę DAC H ,  B A N K AC H ,  S A LO N AC H  
FRYZJERSKICH, także w biurach rachunkowych, Sądzie 
Rejonowym, Urzędzie Statystycznym, Santander Bank Polska, 
Banku Spółdzielczym, urzędach gmin na terenie województwa, 
prestiżowych salonach fryzjersko-kosmetycznych, renomowa
-nych sklepach sieciowych i salonach handlowych, butikach, 
perfumeriach  oraz  w  wielu  innych  przedsiębiorstwach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1  im. gen. Elżbiety Zawackiej

Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
• BBS Syke Europaschule w Niemczech
• Geert Groote College Amsterdam Niderlandy
• Liceo Scientifico „C.Cavalerii” we Włoszech
• IES Bendinat w Hiszpanii
• Lycee Charles Baudelaire Evry we Francji

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

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Szkoła posiada:
• Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości 
• Certyfikat „Szkoła na dobry start”
ź Tytuł „Srebrnej Szkoły”

Dla uczniów Technikum 
możliwość zdobycia uprawnień: INSTRUKTOR FITNESS

PATRONAT STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH 
W POLSCE  NAD KLASAMI EKONOMICZNYMI

ZNANI ABSOLWENCI

Paweł Maciejewski  
redaktor w portalu internetowym
menadżer sieci franczyzowej
handlowiec

Marta Grzybowska 
księgowa w UNIGUM
 

Katarzyna Bartczak 
manager  sklepu  
Pull and Bear

Branżowa Szkoła I stopnia

• fryzjer (pracownik młodociany - zajęcia u pracodawców)
 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
 - wykonywanie usług fryzjerskich 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
EKONOMICZNYCH ul. Grunwaldzka 39

Moja przyszłość 
 w moich rękach!

56 65 44 613
 ekonomik@zset.home.pl

 www.zse.torun.pl
E-mail:

Web:

Tel:
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zawodach w branży: ekonomicznej, handlowej oraz fryzjerskiej.

Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej otrzymało tytuł 
„Srebrnej Szkoły” oraz odznaczenie „Srebrnej Tarczy” zajmując 2 
miejsce wśród toruńskich techników, 12 miejsce w województwie 
kujawsko-pomorskim i 241 miejsce w Polsce.

O SZKOLE

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH 
I  H A N D LO W YC H ,  U R Z Ę DAC H ,  B A N K AC H ,  S A LO N AC H  
FRYZJERSKICH, także w biurach rachunkowych, Sądzie 
Rejonowym, Urzędzie Statystycznym, Santander Bank Polska, 
Banku Spółdzielczym, urzędach gmin na terenie województwa, 
prestiżowych salonach fryzjersko-kosmetycznych, renomowa
-nych sklepach sieciowych i salonach handlowych, butikach, 
perfumeriach  oraz  w  wielu  innych  przedsiębiorstwach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

EKONOMICZNYCH 

 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1  im. gen. Elżbiety Zawackiej

Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
• BBS Syke Europaschule w Niemczech
• Geert Groote College Amsterdam Niderlandy
• Liceo Scientifico „C.Cavalerii” we Włoszech
• IES Bendinat w Hiszpanii
• Lycee Charles Baudelaire Evry we Francji

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

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Szkoła posiada:
• Certyfikat Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości 
• Certyfikat „Szkoła na dobry start”
ź Tytuł „Srebrnej Szkoły”

Dla uczniów Technikum 
możliwość zdobycia uprawnień: INSTRUKTOR FITNESS

PATRONAT STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH 
W POLSCE  NAD KLASAMI EKONOMICZNYMI

ZNANI ABSOLWENCI

Paweł Maciejewski  
redaktor w portalu internetowym
menadżer sieci franczyzowej
handlowiec

Marta Grzybowska 
księgowa w UNIGUM
 

Katarzyna Bartczak 
manager  sklepu  
Pull and Bear

Branżowa Szkoła I stopnia

• fryzjer (pracownik młodociany - zajęcia u pracodawców)
 kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 
 - wykonywanie usług fryzjerskich 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
EKONOMICZNYCH ul. Grunwaldzka 39

Moja przyszłość 
 w moich rękach!

56 65 44 613
 ekonomik@zset.home.pl

 www.zse.torun.pl
E-mail:

Web:

Tel:



ZESPÓŁ SZKÓŁ  

GASTRONOMICZNO

- HOTELARSKICH 

Technikum Nr 3 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3

Technikum
• technik żywienia i usług gastronomicznych 
• technik hotelarstwa 
• technik organizacji turystyki

Branżowa Szkoła I stopnia:
• kucharz
• cukiernik

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
• restauracje: Mio Piano, Pasta i Basta, Motoarena   
 Toruń, Rytkówka, U Flisaka, Raffalko, Zamkowa, Willa 
 Radwan
• hotele: Copernicus, Bulwar, Filmar, Gotyk, Zajazd 
 Staropolski, Mercure, Międzynarodowe Centrum  
 Spotkań Młodzieży, Refleks, Retman, Spichrz, Hotel 
 1231, Camping „Tramp”, Fort IV, Rubbens & Monet, 
 Olender, „Campanille” Bydgoszcz, Ambasada,  Osada 
 Karbówko, Sanatorium „Łączność” Ciechocinek
• biura podróży: Rainbow Tours, Copernicana,  
 StarTours,  CocoTours,  Kompas
• promy firmy Unity Line

OFERTA EDUKACYJNA 
INFRASTRUKTURA SZKOŁY

ź mamy ponad 75 lat tradycji  
ź oferujemy rzeczywiste warunki pracy w warsztatach 

szkolnych oraz na praktykach zawodowych w 
renomowanych restauracjach, hotelach i biurach  
podróży oraz na promie Unity Line

ź posiadamy nowoczesny i profesjonalny sprzęt w 
pracowniach szkolnych

ź realizujemy projekty unijne „Wszechstronny   
absolwent”, „Bliżej pracodawcy” –  uczniowie   
zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje na 
certyfikowanych kursach (barmańskich, baristycznych, 
cukierniczych, animator czasu wolnego, profesjonalny 
wizerunek w biznesie itp.), biorą udział w płatnych 
stażach i praktykach zawodowych, kursach na prawo 
jazdy kat. B i kursach maturalnych

ź bierzemy aktywny udział w programie Erasmus+ staże 
i praktyki dla uczniów w Hiszpanii, Portugalii i na 
Sycylii 

ź mamy laureatów Olimpiady Wiedzy Żywieniu i 
Żywności oraz Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

ź nasi absolwenci brali udział w medialnych programach 
kulinarnych Top Chef, Master Chef.

ź posiadamy prestiżowy Certyfikat Dziedzictwa 
Kulinarnego Kujawy i Pomorze

ź oferujemy doradztwo zawodowe i coaching
ź nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania 

zarówno zawodowe jak i artystyczne, teatralne

O SZKOLE

ź  w kompleksie budynków szkolnych znajdują się: obiekt główny wraz 
z salą gimnastyczną, warsztaty szkolne, strzelnica oraz internat
ź mamy 5 pracowni gastronomicznych, 2 pracownie obsługi konsumenta, 
2 pracownie hotelarskie, 2 nowoczesne pokoje hotelowe
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

Rafał Jurkiewicz  
szef kuchni 
restauracji Hotelu BULWAR w Toruniu

Tomasz Błaszkiewicz 
właściciel firmy cateringowej
i restauracji Speedway w Toruniu
 

Bartłomiej Witkowski 
właściciel restauracji Piernicova 
w Toruniu
uczestnik „Top Chef” 3 Polska

10 11

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH ul. Osikowa 15

Moja przyszłość 
 w moich rękach!

56 657 37 77
rekrutacja@zsgh.torun.pl

www.zsgh.torun.pl
E-mail:

Web:

Tel:

Przemysław Konieczyński 
dyrektor generalny Hotelu 
Ibis Styles, zarządca Hotelu 
Vabank i Osada Karbówko

„Lubisz pracę z ludźmi, twórczo myśleć 
i kreatywnie pracować – przyjdź do nas” 

„Chcesz podróżować, poznawać świat 
i ciekawych ludzi - wybierz naszą szkołę”



ZESPÓŁ SZKÓŁ  

GASTRONOMICZNO

- HOTELARSKICH 

Technikum Nr 3 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3

Technikum
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• promy firmy Unity Line
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zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje na 
certyfikowanych kursach (barmańskich, baristycznych, 
cukierniczych, animator czasu wolnego, profesjonalny 
wizerunek w biznesie itp.), biorą udział w płatnych 
stażach i praktykach zawodowych, kursach na prawo 
jazdy kat. B i kursach maturalnych

ź bierzemy aktywny udział w programie Erasmus+ staże 
i praktyki dla uczniów w Hiszpanii, Portugalii i na 
Sycylii 

ź mamy laureatów Olimpiady Wiedzy Żywieniu i 
Żywności oraz Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

ź nasi absolwenci brali udział w medialnych programach 
kulinarnych Top Chef, Master Chef.

ź posiadamy prestiżowy Certyfikat Dziedzictwa 
Kulinarnego Kujawy i Pomorze

ź oferujemy doradztwo zawodowe i coaching
ź nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania 

zarówno zawodowe jak i artystyczne, teatralne

O SZKOLE

ź  w kompleksie budynków szkolnych znajdują się: obiekt główny wraz 
z salą gimnastyczną, warsztaty szkolne, strzelnica oraz internat
ź mamy 5 pracowni gastronomicznych, 2 pracownie obsługi konsumenta, 
2 pracownie hotelarskie, 2 nowoczesne pokoje hotelowe
ź do dyspozycji uczniów pozostają także gabinet pedagoga, doradcy 
zawodowego, pielęgniarki, Samorządu Uczniowskiego, biblioteka 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ  
GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH ul. Osikowa 15

Moja przyszłość 
 w moich rękach!

56 657 37 77
rekrutacja@zsgh.torun.pl

www.zsgh.torun.pl
E-mail:

Web:

Tel:

Przemysław Konieczyński 
dyrektor generalny Hotelu 
Ibis Styles, zarządca Hotelu 
Vabank i Osada Karbówko

„Lubisz pracę z ludźmi, twórczo myśleć 
i kreatywnie pracować – przyjdź do nas” 

„Chcesz podróżować, poznawać świat 
i ciekawych ludzi - wybierz naszą szkołę”



ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH

Technikum Nr 4 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4

Technikum

• technik budownictwa (innowacja pedagogiczna:  

 technik budownictwa z projektowaniem użytkowym)

ź technik dekarstwa - NOWOŚĆ

• technik geodeta

• technik logistyk

• technik logistyk - Oddział Przygotowania   

 Wojskowego 

• technik teleinformatyk

Branżowa Szkoła I stopnia

• murarz - tynkarz

• dekarz

OFERTA EDUKACYJNA 

ź zespół „True-Life”

ź sportowe: piłka siatkowa, unihokej, piłka koszykowa, siatkówka plażowa, 

 szachy, tenis stołowy, basen, fitness, streetworkout

ź specjalistyczne: płatne staże zawodowe, AutoCAD

ź kursy kwalifikacyjne: prawo jazdy kat. B, instalator sieci światłowodowych,   

 wózki widłowe, obsługa programu C-GEO, obsługa koparko-ładowarek, 

 montaż stolarki drzwiowej i okiennej, montaż rusztowań budowlanych, 

 uprawnienia elektryczne do 1 kV (SEP)

ZAJĘCIA DODATKOWE 

ZNANI ABSOLWENCI

Olga Sokołowska
studentka Akademii 
Wojsk Lądowych 
im. generała Tadeusza Kościuszki

Zbigniew Rasielewski 
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

Michał Kisicki 
właściciel firmy 
Technology 
of Waterproof System

O SZKOLE

12 13

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH ul. Legionów 19/25

Moja przyszłość 
 w moich rękach!

56 622 73 36
sekretarz-szkoly@zst.torun.pl

www.zst.torun.pl

 na szczeblu centralnym - najwyższy etap w Polsce 

 (Złota Kielnia, Olimpiada Logistyczna, Olimpiada ZUS)

ź realizacja programu MON - Oddział Przygotowania  

 Wojskowego (OPW). Kandydaci do OPW składają wnioski 

 od 17 do 31 maja 2021 r. Przed przystąpieniem do próby 

 sprawności fizycznej kandydat musi przedstawić  

 zaświadczenie od lekarza POZ o bardzo dobrym stanie 

 zdrowia.

ź wszechstronny rozwój uczniów: zajęcia sportowe, 

 językowe, artystyczne, poszerzające lub uzupełniające 

 wiedzę, wolontariat, regularne akcje krwiodawstwa, akcje 

 charytatywne

ź ośrodki egzaminacyjne dla technika geodety i technika 

 teleinformatyka

ź 100-letnia tradycja szkoły

ź dobra  baza  dydaktyczna  i  lokalizacja w centrum miasta

ź praktyki zawodowe u pracodawców, wizyty studyjne 

 w przedsiębiorstwach, wakacyjne staże zawodowe krajowe 

 i zagraniczne (również płatne)

ź współpraca z uczelniami wyższymi (wizyty studyjne, 

 zajęcia ze specjalistami)

ź przychylna uczniom atmosfera

ź dobrze wyposażona i przyjazna biblioteka szkolna

ź wysoko wykwalifikowana kadra, egzaminatorzy OKE

ź innowacyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki  

 kształcenia

ź wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych (matural

-nych i zawodowych)  -  SREBRNA TARCZA 2021

ź liczne sukcesy sportowe

ź finaliści i laureaci w olimpiadach przedmiotowych 

E-mail:
Web:

Tel:



ZESPÓŁ SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH

Technikum Nr 4 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
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E-mail:
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Technikum  
• technik automatyk – Klasa Patronacka ANIRO
• technik elektronik – Klasa Patronacka MZK
• technik elektryk – Klasa Patronacka   
 ENERGA Operator
• technik informatyk
• technik mechatronik – Klasa Patronacka
 Marcus Design 
• technik programista

Branżowa Szkoła I stopnia
• mechatronik
• elektryk 

Klub Technika, Akademia CISCO, zajęcia 
z obsługi Auto-CAD, zajęcia z robotyki, 
kółko multimedialne, zajęcia z doradztwa 
zawodowego i coachingu, zajęcia z języków 
obcych, kursy zawodowe (np. kurs prawa 
jazdy, kurs grafiki komputerowej, kurs 
programowania, kurs eksploatacji urządzeń 
do 1 kW,  kurs spawania MAG i TIG, kurs 
obsługi obrabiarek CNC, kurs coachingu 
Kariery Zawodowej).

OFERTA EDUKACYJNA 

ZAJĘCIA DODATKOWE 
ZNANI ABSOLWENCI

Jacek Janiszewski 
były minister rolnictwa 
twórca Welconomy Forum in Toruń

Łukasz Małkiewicz „Małpa”
polski raper
członek formacji Proximite 

st. bryg. Kazimierz Stafiej 
wiceprezes 
Toruńskiej Infrastruktury Sportowej

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

• ZSMEiE jest nowoczesną szkołą z ponad 70-letnią tradycją 
 i należy do grona najlepszych techników w Toruniu 
   i województwie kujawsko-pomorskim
• szkoła  zdobyła  znaki  jakości  Srebrnej  Szkoły  2021 i 2020 
   w rankingu Perspektyw „Najlepsze technika w Polsce” oraz tytuły                                                                                         
 Technikum roku 2017 i 2018 w edukacyjnym rankingu szkół 
 ponadgimnazjalnych  portalu WaszaEdukacja.pl
• szkoła posiada certyfikat „Szkoła w Chmurze” i wykorzystuje 
 usługi chmurowe firmy Microsoft w nauczaniu zdalnym
• szkołę wyróżniają bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów 
 w egzaminach zewnętrznych: maturalnych i zawodowych 
• uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad zawodowych: 
 Olimpiady Technicznej, Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 
 i Elektronicznej, Olimpiady Innowacji Technicznych 
 i Wynalazczości oraz zdobywają wyróżnienia w Mistrzostwach 
 Torunia Debat Oksfordzkich i innych konkursach szkolnych
• uczniowie zdobywają stypendia naukowe: „Toruński  
 Fachowiec”, „Prymus Zawodu Kujaw i  Pomorza”,  „Prymus  
 Pomorza i Kujaw”
• w szkole panuje miła atmosfera do nauki i współpracy, zajęcia 
 lekcyjne prowadzi pełna pasji i wysoko wykwalifikowana kadra 
 nauczycielska
• szkoła posiada nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe, 
 atrakcyjne zaplecze sportowe: basen z sauną i jacuzzi, nowy 
 Orlik lekkoatletyczny, bulodrom, siłownia zewnętrzna, a także 
 funkcjonujące w szkole internat i stołówka
•  uczniowie i nauczyciele biorą udział w projektach unijnych 
 i współpracy międzynarodowej

O SZKOLE

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH  

Intensywna współpraca z firmami i pracodawcami naszego regionu, w tym z Pomorską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną, Elana Pet, PGE Toruń, ENERGA-OPERATOR, VOBACOM, w których uczniowie odbywają praktyki 
i staże zawodowe, a także znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie: ANIRO, Apator, BOSCH, 
Hendrickson Poland, Grupa Boryszew, KOPEL, Plastica, TWERD Zakład Energoelektroniki, UMC, Marcus 
Design, Garage IT, FHU Man Maciej Partyka

im. prof. Sylwestra Kaliskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

ELEKTRYCZNYCH 

i ELEKTRONICZNYCH

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

• 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
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Technikum  
• technik automatyk – Klasa Patronacka ANIRO
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Branżowa Szkoła I stopnia
• mechatronik
• elektryk 
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OFERTA EDUKACYJNA 

ZAJĘCIA DODATKOWE 
ZNANI ABSOLWENCI
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 

SAMOCHODOWYCH

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7Technikum Nr 7 

Technikum  
ź technik pojazdów samochodowych 
ź technik mechanik
ź technik transportu drogowego 
NOWOŚĆ
ź technik spawalnictwa NOWOŚĆ  

OFERTA EDUKACYJNA O SZKOLE

ź Szkolna Akademia Renowacji Pojazdów – zajęcia dla miłośników odnawiania starych pojazdów,      
 związane ściśle ze Szkolnym Muzeum Motoryzacji
ź Szkolna Orkiestra Dęta
ź Koła zainteresowań: sportowe i przedmiotowe
ź Szkolny Klub Strzelecki
ź Wolontariat PCK i Caritas
ź Specjalistyczne kursy kwalifikacyjne np.: spawania MAG i TIG, obsługi wózków widłowych, 
obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kwalifikacji wstępnej

ZAJĘCIA DODATKOWE 

ZNANI ABSOLWENCI

Adrian Miedziński 
żużlowiec
dwukrotny drużynowy 
Mistrz Świata

Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Torunia

Rafał Predenkiewicz
założyciel i prezes firmy Arpol

płk. Remigiusz Zieliński
Komendant Centrum 
Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia w Toruniu

im. gen. Józefa Bema 

Branżowa Szkoła I stopnia
ź mechanik pojazdów   
 samochodowych
ź kierowca mechanik
ź blacharz  samochodowy
ź lakiernik samochodowy
ź elektromechanik pojazdów  
 samochodowych

ź ponad 60-lat tradycji kształcenia w branży samochodowej 
 i mechanicznej
ź kształcenie praktyczne w nowych pracowniach i warsztatach 
 oraz w miejskich i regionalnych przedsiębiorstwach; w szkol  
 branżowej możliwość kształcenia praktycznego na zasadach  
 młodocianego  pracownika
ź praktyki zawodowe w autoryzowanych serwisach samochodowych 
 i  zakładach  mechanicznych
ź wsparcie finansowe i stypendia fundowane przez zakłady pracy
ź wysoka zdawalność egzaminów zawodowych 
ź gwarancja pracy po ukończeniu szkoły
ź projekty unijne - praktyki zawodowe, staże (w tym zagraniczne), 
 zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji
ź współpraca z WSG w Bydgoszczy - Wydział Techniczny w Toruniu
ź życzliwa i przyjazna atmosfera
ź jednozmianowa nauka w przestronnym budynku, z dużą halą   
 gimnastyczną  i  strzelnicą
ź możliwość  zakwaterowania  w  pobliskich  internatach
ź liczne sukcesy w konkursach, np. „Młody lakiernik", Ogólnopolskie 
 Turnieje Motoryzacyjne, „Rynek pracy naszą misją", „Złote Orły  
 Edukacji 2020"

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Arpol - Dealer Seat, Mitsubishi, SMH Toruń - Dealer Honda, Volvo, 
PHU Polmozbyt Toruń Holding, Hyundai, Toyota Bednarscy, Norauto, Plichta 
- 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, Emtor, Asco Co Ltd
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SAMOCHODOWYCH ul. Grunwaldzka 25 b

56 654 32 20
szkola@zssam-torun.org

www.zssam-torun.org
E-mail:

Web:

Tel:

Moja przyszłość 
 w moich rękach!

bezpłatny kurs na prawo 
jazdy kat. B oraz kwalifikacja 
wstępna kat. C+E dla kierowców 
mechaników i transportowców
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Technikum Nr 8 

Technikum  

ź technik technologii żywności (innowacja pedagogiczna: KONTROLOWANIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 
 ŻYWNOŚCI)

ź technik fotografii i multimediów 

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

ź ramach  programu  ERASMUS+  w  Portugalii
ź  Fabryce  Cukierniczej  KOPERNIK  S.A.
ź  OSM  ŁOWICZ,  Zakład  Mleczarski  w  Toruniu
ź  Piekarni,  Ciastkarni Bartkowscy
ź  Firmie  LACPOL  Sp. z o.o.
ź Firmie Fotograficzno - Wydawniczej 
 „PHOTO-STUDIO  WM”
ź Zakładach Fotograficznych Perfekt Media
 Maurycy  Sułuja  w  Toruniu

OFERTA EDUKACYJNA 

O SZKOLE

ź kurs KONTROLI JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  
 ŻYWNOŚCI
ź kurs CUKIERNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ź kurs BARMAŃSKI - profesjonalny kurs 
 dla pełnoletnich uczniów 
ź zajęcia dodatkowe z dietetyki dla wszystkich  
 chętnych  uczniów
ź MULTIMEDIA  -  szkolna TV internetowa
ź warsztaty  fotograficzne
ź koła  zainteresowań: przedmiotowe i sportowe
ź zajęcia z doradztwa zawodowego
ź zespół muzyczny
ź TEATR ÓSEMKA

ZAJĘCIA DODATKOWE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

TECHNIKUM Nr 8 w ZSPS i VIII LO jest jedną z najlepszych szkół technicznych w Toruniu. Laureat ZŁOTEJ 
TARCZY w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.
ZSPS i VIII LO to szkoła z 73-letnią tradycją, w której starannie dobrana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki 
poziom nauczania oraz wysokie wyniki na egzaminach zawodowych i maturze:
ź uhonorowana w 2017 roku Medalem za Zasługi  dla  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  i  Medalem
  za Zasługi dla Miasta Torunia na wstędze
ź kilkunastu uczniów technikum uzyskało w roku szkolnym 2020/2021 stypendium - PRYMUS ZAWODU      
 KUJAW i POMORZA
ź zapewnia elastyczność kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy
ź pozwala na realizowanie własnych potrzeb i zaspokajanie ambicji uczniów
ź jest LAUREATEM programów:
 - SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
 - WIARYGODNA SZKOŁA oraz ZADOWOLONY KONSUMENT
ź  uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i zawodowych
ź  posiada znakomite zaplecze sportowe: dużą halę, boisko wielofunkcyjne
ź  dwa internaty z 240 miejscami oraz świetlicą i stołówką

ZNANI ABSOLWENCI

Waldemar Przybyszewski 
założyciel i prezes SM ZIELENIEC 
(1992-2015)
przewodniczący Rady Miasta Torunia 
(2006-2010)

Anna Kowalska 
dyrektor produkcji 
w Fabryce Cukierniczej KOPERNK S.A. 
w Toruniu

Zdzisław Wierzchowski 
znany działacz toruńskiej koszykówki 
dyrektor cukrowni UNISŁAW 
(1978-2000)
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 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9Technikum Nr 9 

Technikum 
ź technik inżynierii środowiska i melioracji
ź technik architektury krajobrazu 
ź technik urządzeń i systemów energetyki  
 odnawialnej 
ź technik weterynarii (we współpracy z Insty
 -tutem Medycyny Weterynaryjnej Wydziału 
 Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK 
 w Toruniu) 
ź technik energetyk (we współpracy z Polską
 Grupą Energetyczną) 

ź przedmiotowe koła zainteresowań
ź Szkolny Klub Sportowy: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, 
 siłownia zewnętrzna
ź koło artystyczne „Ignacy Szoł” rozwijające talenty aktorskie i wokalne 
ź dodatkowe zajęcia turystyczno-krajoznawcze, plastyczno-florystyczne 
ź wolontariat 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
OFERTA EDUKACYJNA 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

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

ZNANI ABSOLWENCI

Marian Wilmanowicz
Zastępca Dyrektora Zarządu
Zlewni w Toruniu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie

Kamil Leśniak 
ultramaratończyk
Mistrz Polski 2015 
w długodystansowym biegu górskim
3 miejsce Wielka Prehyba (43km) 
- Mistrzostwa Polski 2019 

Piotr Rozwadowski 
Prezes Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w Toruniu  

• nauka w nowoczesnych, dobrze płatnych i poszukiwanych 
 zawodach
• zagraniczne praktyki zawodowe - Czechy, Hiszpania, Niemcy,
 Słowenia, staże wakacyjne, wizyty studyjne i zajęcia  
 językowe
• realizacja zajęć praktycznych u pracodawców
• corocznie zdobywane przez uczniów tytuły laureatów 
 i finalistów olimpiad zawodowych
• wysoka zdawalność egzaminów
• nowoczesna i bogata baza sprzętowa, laboratoryjna 
 oraz dydaktyczna
• różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych
• profesjonalne przygotowanie kandydatów na studia  
 wyższe oraz efektywne doradztwo zawodowe
• kameralna szkoła, przyjazna atmosfera, dobra lokalizacja, 
 a dla zamiejscowych internat ze stołówką
• otrzymanie znaku jakości „Srebrnej Tarczy” - ranking  
 Perspektywy dla Najlepszych Techników i Liceów w Polsce
• I nagroda w oświatowym plebiscycie Nowości „Lubię się 
 tu uczyć”, Certyfikat Jakości - Szkoła Przedsiębiorczości, 
 tytuł laureata konkursu „Szkoła dla pracodawców  
 pracodawcy dla szkoły”, wyróżnienie w konkursie  
 ministerialnym „Lider edukacji zawodowej” oraz Status   
 "Dobrej Praktyki" w konkursie Najlepsza Zawodowa 2019
• wielokrotne wyróżnienie w konkursie „Potrzeby rynku  
 pracy naszą misją”.

O SZKOLE

PRAKTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
TORSEED, OGRODNICTWO M. Stępień, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo
– Handlowe MIRTOR, Virtus Sun Polska Sp.zo.o., 
PU-H MKD Sp. zo.o., Zibkor P.K.,Lecznica 
weterynaryjna MIRAK, Salus S.C. Przychodnia 
Weterynaryjna, Galeria Kwiatów, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór 
Wodny Toruń, Świat Ogrodów s.c., Biuro 
projektowo – usługowe GEO-PROJEKT, GeoSun, 
Przychodnia weterynaryjna CANMED, Gabinet 
weterynaryjny Arka Noego, PGE Toruń

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

INŻYNIERII

ŚRODOWISKA

„KSZTAŁCIMY ZAWODOWO OD 75 LAT”

20 21

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA ul. Batorego 43/49

56 623 13 38
sekretariat@zsis.edu.pl

www.zsis.edu.pl
E-mail:

Web:

Tel:

Branżowa Szkoła I stopnia
ź operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych
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Branżowa Szkoła I stopnia
ź operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych



Technikum Nr 13 

ź technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
Technikum 
ź technik informatyk
ź technik reklamy

OFERTA EDUKACYJNA 

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

ZAJĘCIA DODATKOWE 

ZNANI ABSOLWENCI

Sławomir Kruszkowski
wioślarz,
wielokrotny olimpijczyk

Katarzyna Zillmann
wioślarka, 
srebrna medalistka Mistrzostw Świata, 
uzyskana kwalifikacja do Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio

Mirosław Ziętarski
wioślarz, 
złoty medalista Mistrzostw Europy, 
brązowy medal Mistrzostw Świata, 
uzyskana kwalifikacja do Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio 

Łukasz Wiśniowski
kolarz, 
Mistrz Polski U23 w wyścigu 
ze startu wspólnego 

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

Łukasz Pawłowski
wioślarz,
srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie

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.

O SZKOLE

PRAKTYKI  W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Toruńskie Zakłady Graficzne „ZAPOLEX”, GAMET, ECOM, 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

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

i TECHNICZNYCH NR 13

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

22 23

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i TECHNICZNYCH NR 13
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ul. Targowa 36/38

56 659 85 74
zsoit13@wp.pl

www.zsoit13-torun.vizz.pl
E-mail:

Web:

Tel:
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Egzaminy

CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO

CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO

Kursy zawodowe

OFERTA EDUKACYJNA 

Wykonujemy zadania edukacyjne w obszarach:
• kształcenia praktycznego
• ośrodka egzaminacyjnego
• usług szkoleniowych na kursach spawania: gazowego, blach i rur spoinami 
 pachwinowymi metodą MAG, stali elektrodami otulonymi, nietopliwą  
 elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych TIG i innych
• zadań w projektach EFS

O SZKOLE
Centrum Kształcenia Zawodowego 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

Zamierzasz być fachowcem 

w jednej z powyższych branż

- wybierz jedną z wymienionych szkół zawodowych, 

a trafisz na najlepsze stanowiska do ćwiczeń praktycznych !

24 25

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
pl. Św. Katarzyny 8 ul. Św. Józefa 26a

56 657 74 51
sekretariat@cku.torun.pl

www.cku.torun.pl

56 654 47 24
ckz@ckz.torun.pl

www.ckz.torun.pl

technik:  

Słuchacze o szkole:

budownictwa     reklamy 

pracownik obsługi hotelowej

magazynier-logistyk

Szkoły Policealne

Branżowa Szkoła II stopnia

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

E-mail:E-mail:
Web:Web:

Tel:Tel:

technologii żywienia

BHP
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USTAW CEL

WYBIERZ LOKALIZACJĘ

PUNKTY NA TRASIE

TEREN WYPRAWY

OPCJE DODATKOWE:
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PARTNERZY

Materiał opracowany przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu



PARTNERZY

Materiał opracowany przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
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