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Drodzy Uczniowie 
 

Teraz, kiedy kończycie naukę w szkole podstawowej, stajecie przed nie lada wyzwaniem. Przed Wami czas 

podjęcia ważnej decyzji - wybór szkoły ponadpodstawowej. Wspólnie z rodzicami zastanawiacie się, która 

nowa szkoła spełni Wasze oczekiwania i zapewni Wam rozwój oraz umożliwi zdobycie wiedzy.  

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwa decyzja. To jeden z ważniejszych Waszych wyborów w życiu. 

Dlatego przygotowaliśmy dla Was, opracowany przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego  

i Doskonalenia Nauczycieli, wykaz szkół ponadpodstawowych w Toruniu z ofertą edukacyjną obowiązującą 

od 1 września 2020 roku. 

Życzymy Wam najlepszej decyzji wyboru szkoły, w której czuć się będziecie bezpiecznie, która przygotuje 

Was do dobrego startu do kolejnego etapu życia oraz pozwoli zdobyć nowe przyjaźnie i doświadczenie. 

 

KANDYDATOM ŻYCZYMY UDANEGO WYBORU SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

 

DYREKTOR CKU-TODMIDN 

 JOANNA WACZYŃSKA  
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Rekrutacja 
 

10 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U.2020.657]. 

Dokument ten odsuwa na przyszłość określenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 

szkół ponadpodstawowych. 

  

Z powodu trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego terminy egzaminów w klasie VIII zostały 

przesunięte.  

 

REKRUTACJA do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 

zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej korzystając z linku: 

 

https://torun.edu.com.pl. 

 

 Przydatny słowniczek dla kandydata: 

 Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Torunia objęta systemem 

naboru elektronicznego. 

https://torun.edu.com.pl/
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 Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, 

uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy, na której zależy mu 

najmniej.  

 Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako 

pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która 

zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje 

jego dokumenty.  

 Dodatkowe próby lub sprawdziany: 

- próba sprawności fizycznej – dot. kandydatów do klas sportowych, mistrzostwa 

sportowego i oddziału przygotowania wojskowego,  

- sprawdzian kompetencji językowych – dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,  

- sprawdzian uzdolnień kierunkowych – dot. kandydatów do oddziału wymagającego 

szczególnych indywidualnych predyspozycji.  

Terminy przeprowadzenia prób i sprawdzianów ogłoszone będą na stronach szkół, które będą je 

przeprowadzały. 

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy 

na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru. 
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Wybierz swoją ścieżkę! 

 

 

Tu jesteś 
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Nauka w liceum trwa 4 lata, możesz przystąpić do egzaminu maturalnego, którego zdanie jest warunkiem 

koniecznym do kontynuacji nauki na studiach.  

 

Kończąc liceum ogólnokształcące możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 
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Wejdź i wypełnij 

Zdecydowałeś się na liceum 

ogólnokształcące? 
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I Liceum Ogólnokształcące 

 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Adres ul. Zaułek Prosowy 1 

Telefon 56 622-79-33 

Adres e-mail sekretariat@1lo.torun.pl 

Strona www 
https://www.1lo.torun.pl 
 

 

 

Profile Liczba miejsc 

1A     humanistyczna 

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos 
32 

1B     matematyczno  -   fizyczno – informatyczna 
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 

32 

1C     matematyczno-geograficzna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, 

geografia 

32 

1D     medioznawczo-językowa 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski 
32 

1E     biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem 

angielskim 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 

32 

mailto:sekretariat@1lo.torun.pl
https://www.1lo.torun.pl/
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II Liceum Ogólnokształcące  

im. Królowej Jadwigi w Toruniu 

 

Adres ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 

Telefon 56 645-88-46 

Adres e-mail sekretariat@drugielo.torun.pl 

Strona www http://drugielo.torun.pl  

 

Profile Liczba miejsc 

1A     klasa policyjna 

przedmioty rozszerzone: wos, język angielski, trzeci 

przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, geografia, historia 

32 

1B     klasa psychologiczno-pedagogiczna 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, trzeci 

przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, geografia, historia 

32 

1C     klasa ogólna 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, trzeci 

przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, geografia, historia 

32 
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III Liceum Ogólnokształcące  

im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu 

 

Adres ul. Raszei 1 

Telefon 56 648-88-40 

Adres e-mail sekretariat@3lo.torun.pl 

Strona www http://3lo.torun.pl  

 

Profile Liczba miejsc 

1A      językowo-humanistyczna 

przedmioty rozszerzone: język polski,  

przedmiot do wyboru 1: język angielski, historia, informatyka 

przedmiot do wyboru 2: język niemiecki, historia sztuki, wos, fizyka 

32 

1B       artystyczno/bezpieczeństwa wewnętrznego 

przedmioty rozszerzone: geografia,  

przedmiot do wyboru 1: język niemiecki DSD, historia sztuki,  wos, 

fizyka, przedmiot do wyboru 2: język angielski, historia, informatyka 

32 

1C     językowo-medialna 

przedmioty rozszerzone: przedmioty rozszerzone: geografia 

przedmiot do wyboru 1: język niemiecki DSD, historia sztuki, wos, 

fizyka, przedmiot do wyboru 2: język angielski, historia, informatyka 

32 

1D     językowo-matematyczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka  

przedmiot do wyboru 1: fizyka, wos, język niemiecki DSD, historia 

sztuki, przedmiot do wyboru 2: język angielski, historia, informatyka 

32 

1E     biologiczno-medyczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 32 
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IV Liceum Ogólnokształcące  

im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 

 

Adres ul. Warszawska 1/5 

Telefon 56 622-12-28 

Adres e-mail sekretariat@loiv.torun.pl 

Strona www http://orion.loiv.torun.pl 

 

Profile Liczba miejsc 

1A      biologiczno-chemiczna „medyczna” 

przedmioty rozszerzone: biologia i chemia 
32 

1AR     "architektoniczna" z rozszerzoną matematyką, historią 

sztuki i językiem angielskim 

przedmioty rozszerzone: matematyka, historia sztuki, język angielski 

32 

1B     lingwistyczno-społeczna 

przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie 

do wyboru: język niemiecki, język francuski  

32 

1C     geograficzno-matematyczna "ekonomiczna" z rozszerzonym 

językiem angielskim 

przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski 

32 

1D     klasa matematyczno-fizyczna "autorska" z rozszerzonym 

językiem angielskim 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski 

32 

1E     matematyczno-fizyczno-informatyczna „uniwersytecka” 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 
32 

 

Kandydat do klasy „uniwersyteckiej” przystępuje do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 
  

mailto:sekretariat@loiv.torun.pl
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V Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Pawła II w Toruniu 

 

Adres ul. H. Sienkiewicza 34 

Telefon 56 62-245-18 

Adres e-mail sekretariat@vlo.torun.pl 

Strona www http://www.vlo.torun.pl 

 

Profile Liczba miejsc 

1A     humanistyczno–prawnicza 

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski 
32 

1B     matematyczno–fizyczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, 

do wyboru na etapie rekrutacji: informatyka /język angielski 

32 

1C     humanistyczno-lingwistyczna 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, 

II język obcy (ze zwiększonym wymiarem godzin) do wyboru na 

etapie rekrutacji: język francuski/język niemiecki 

32 

1D     biznesowo-ekonomiczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski  
32 

1E     biologiczno–medyczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia  
32 

1F     biologiczno-medyczna  

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia  
32 

  

mailto:sekretariat@vlo.torun.pl
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VI Liceum Ogólnokształcące  

im. Zesłańców Sybiru w Toruniu 

 

Adres ul. Wojska Polskiego 47A 

Telefon 56 623-17-09 

Adres e-mail sekretariat@vilo.torun.pl 

Strona www http://www.vilo.torun.pl 

 

Profile Liczba miejsc 

Klasa mundurowa 

przedmioty rozszerzone: historia, geografia, język angielski 
32 

Klasa pożarniczo-ratownicza     grupa pożarnicza 

przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski 
16 

Klasa pożarniczo-ratownicza     grupa ratownicza 

przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski 
16 

 

  

mailto:sekretariat@vilo.torun.pl
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VII Liceum Ogólnokształcące  

im. Wandy Szuman w Toruniu 

 

Adres ul. Stefana Batorego 39 B 

Telefon 56 623-83-23 

Adres e-mail lo7torun@wp.pl 

Strona www https://7lo.torun.pl 

 

Profile Liczba miejsc 

1A     humanistyczno–medialna 

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski 
32 

1B     językowo–turystyczna 

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski,  

do wyboru: wiedza o społeczeństwie/matematyka 

32 

1C     biologiczno–medyczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 
32 

1D     pedagogiczna (integracyjna)  

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski,  

do wyboru: wiedza o społeczeństwie/matematyka 

20 
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Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  

i VIII Liceum Ogólnokształcące 

 

Adres ul. Grunwaldzka 33/35 

Telefon 56 660-22-92 

Adres e-mail sekretariat@8lo.torun.pl 

Strona www http://8lo.torun.pl/pl 

 

Profile Liczba miejsc 

IA     ratowniczo-medyczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 
32 

1B     farmaceutyczno-medyczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 
32 

1C     biznesowa 

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język 

angielski,  

32 

1D     prawno-obywatelska 

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski 
32 

1E     sportowa 

przedmioty rozszerzone: wychowanie fizyczne, geografia, język 

angielski, 

32 

1T     teatralno-dziennikarska  

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski, 
32 

 

Kandydat do oddziału sportowego przystępuje do próby sprawności fizycznej. 
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IX Liceum Ogólnokształcące  

im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu 

 

Adres ul. Ludwika Rydygiera 12A 

Telefon 56 648-38-60 

Adres e-mail ixlotorun@interia.pl 

Strona www http://ixlo.torun.pl 

 

Profile Liczba miejsc 

1Ap     zdrowie i uroda 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 

1Ap     humanistyczno- pedagogiczny 

przedmioty rozszerzone: historia, język polski 

32 

1Cp     ogólny z językiem hiszpańskim 

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski 
32 

1Dp     logistyka (klasa patronacka WSB) 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski 
32 
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X Liceum Ogólnokształcące  

im. prof. Stefana Banacha w Toruniu 

Adres Plac Świętej Katarzyny 9 

Telefon 56 622-27-33 

Adres e-mail sekretariat@xlo.torun.pl 

Strona www http://www.xlo.torun.pl 

 

Profile Liczba miejsc 

1A     matematyczno-fizyczno-informatyczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 
32 

1B     matematyczno-fizyczna  

KLASA DWUJĘZYCZNA 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka 

32 

1C     biologiczno-chemiczna 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 
32 

1D     społeczno-prawna  

KLASA DWUJĘZYCZNA 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia 

32 

1E     matematyczno-lingwistyczna  

KLASA DWUJĘZYCZNA 

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia 

II język obcy: język francuski albo język niemiecki 

32 

1F     matematyczno-biologiczno-chemiczna 

przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia 
32 

1G     ogólna 

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, matematyka 
32 

 

Kandydat do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych. 

mailto:sekretariat@xlo.torun.pl


  

CKU-TODMIDN, 2020 20 

 

XIII Liceum Ogólnokształcące  

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu 

 

Adres ul. Targowa 36/38 

Telefon 56 659-85-74 

Adres e-mail zsoit13@wp.pl 

Strona www http://zsoit13-torun.vizz.pl 

 

Profile Liczba miejsc 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego    wioślarstwo 

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia 
16 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego     kolarstwo 

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia 
32 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego     hokej na lodzie 

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia 
16 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego     piłka nożna  

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia 
32 

 

Kandydat do oddziałów mistrzostwa sportowego przystępuje do próby sprawności fizycznej.  

mailto:zsoit13@wp.pl
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Kształcenie zawodowe 
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Wejdź i wypełnij 

Zdecydowałeś się na technikum? 
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Jeżeli po szkole podstawowej postanowisz kontynuować naukę w technikum, potrwa ona 5 lat.  W trakcie 

nauki będziesz zdobywał wiedzę i umiejętności z zakresu zawodu, który wybrałeś przychodząc do 

technikum. Wszystkie umiejętności w danym zawodzie zostały podzielone na kwalifikacje. Kwalifikacja, to 

zestaw efektów uczenia się w danym zawodzie w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych, których osiągnięcie zostanie formalnie potwierdzone w formie certyfikatu kwalifikacji 

zawodowej. W technikum umiejętności zawodowe zostały podzielone na dwie kwalifikacje. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części teoretycznego – testu oraz 

praktycznego zadania.  Po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów uczeń otrzymuje wydane przez OKE 

certyfikat, którego wzór widzisz poniżej.  
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Po zdaniu egzaminów z wszystkich kwalifikacji otrzymujesz dyplom zawodowy. Wzór zamieściliśmy 

poniżej.  

 

 

Warto pamiętać, że zdanie wszystkich egzaminów z wszystkich kwalifikacji zwalnia Was z przedmiotu 

dodatkowego na maturze. 

Podejmując decyzję, wybierz interesującą Cię branżę, następnie zawód w jednej z toruńskich szkół 

i sprawdź, jakie kwalifikacje uzyskasz w ramach nauki tego zawodu. Uwaga: niektóre kwalifikacje 

powtarzają się w różnych zawodach. Pozwoli Ci to w przyszłości sprawniej poruszać się po rynku pracy.  

Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na studiach.  
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Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lat, następnie możesz kontynuować naukę w dwuletniej 

branżowej szkole II stopnia, która kończy się maturą. Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na 

studiach. 

W branżowej szkole również zdajesz egzaminy zawodowe. Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie składa się z dwóch części: teoretycznego testu oraz praktycznego zadania.  Po zdobyciu 

odpowiedniej liczby punktów uczeń otrzymuje wydany przez OKE certyfikat kwalifikacji zawodowej, 

którego wzór widzisz poniżej.  

 

 

Po ukończeniu branżowej szkoły pierwszego stopnia i okazaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej 

otrzymujesz dyplom zawodowy. 
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Dalszą naukę możesz kontynuować naukę w branżowej szkoły drugiego stopnia, liceum ogólnokształcącym 

dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  
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Zespół Szkół Ekonomicznych  

im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 

TECHNIKUM NR 1 
 

Adres Grunwaldzka 39 

Telefon 56 654-46-13 

Adres e-mail ekonomik@zset.home.pl 

Strona www https://zse.torun.pl 

 

 

  

ZAWÓD Liczba miejsc 

technik ekonomista 30 

technik ekonomista/technik handlowiec 15+15 

technik rachunkowości 30 

technik usług fryzjerskich 30 
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Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  

w Toruniu 

TECHNIKUM NR 3 
 

Adres Osikowa 15 

Telefon 56 657-37-77 

Adres e-mail sekretariat@zsgh.torun.pl 

Strona www http://www.zsgh.torun.pl/ 

 

ZAWÓD       Liczba miejsc 

technik żywienia i usług gastronomicznych 60 

technik hotelarstwa 30 

technik organizacji turystyki 30 

 

  

mailto:sekretariat@zsgh.torun.pl
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Zespół Szkół Technicznych w Toruniu 

TECHNIKUM NR 4 
 

Adres ul. Legionów 19 / 25  

Telefon 56 622-73-36 

Adres e-mail sekretariat-uczniowski@zst.torun.pl 

Strona www http://www.zst.torun.pl/ 

 

ZAWÓD Liczba miejsc 

technik budownictwa  45 

technik geodeta 15 

technik logistyk 30 

technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego (o ile 

Minister Obrony Narodowej udzieli zezwolenia) 
30 

technik logistyk – klasa mundurowa 30 

technik teleinformatyk 30 

 

Kandydat do oddziału przygotowania wojskowego przystępuje do próby sprawności fizycznej.  

mailto:sekretarz-szkoly@zst.torun.pl
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Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych  

i Elektronicznych  

im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu 

TECHNIKUM NR 5 
 

Adres ul. Świętego Józefa 26 

Telefon 56 654-47-91 

Adres e-mail zsmeie@zsmeie.torun.pl 

Strona www http://www.zsmeie.torun.pl 

 

ZAWÓD Liczba miejsc 

technik informatyk 60 

technik programista 30 

technik mechatronik 30 

technik automatyk 30 

technik elektronik 15 

technik elektryk 15 
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Zespół Szkół Samochodowych 

im. gen. Józefa Bema w Toruniu 

TECHNIKUM NR 7 
 

Adres ul. Grunwaldzka 25 b 

Telefon 56 654-32-20 

Adres e-mail szkola@zssam-torun.org 

Strona www http://www.zssam-torun.org 

 

 

ZAWÓD          Liczba miejsc 

technik pojazdów samochodowych  60 

technik pojazdów samochodowych - klasa mundurowa 30 

technik mechanik 30 

technik transportu drogowego 30 
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Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  

i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu 

TECHNIKUM NR 8  
 

Adres ul. Grunwaldzka 33/35 

Telefon 56 660 22 92 

Adres e-mail sekretariat@8lo.torun.pl 

Strona www http://8lo.torun.pl/pl 

 

ZAWÓD          Liczba miejsc 

technik technologii żywności 30 

technik fotografii i multimediów 30 
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Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu 

TECHNIKUM NR 9 
 

Adres ul. Batorego 43/49 

Telefon 56 623-13-38 

Adres e-mail sekretariat@zsis.edu.pl 

Strona www http://www.zsis.edu.pl/ 

 

ZAWÓD         Liczba miejsc 

technik architektury krajobrazu 30 

technik energetyk 15 

technik inżynierii środowiska i melioracji 15 

technik urządzeń i systemów energii odnawialnej 30 

technik weterynarii 30 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 

w Toruniu 

TECHNIKUM NR 13 
 

Adres ul. Targowa 36/38 

Telefon 56 659-85-74 

Adres e-mail zsoit13@wp.pl 

Strona www http://zsoit13-torun.vizz.pl 

 

ZAWÓD Liczba miejsc 

technik informatyk 60 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 30 

technik reklamy 15 

technik procesów introligatorskich 15 

  

mailto:zsoit13@wp.pl
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Wejdź i wypełnij  

Zdecydowałeś się na szkołę 

branżową pierwszego stopnia? 
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Zespół Szkół Ekonomicznych 

im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA NR 1 
 

Adres ul. Grunwaldzka 39 

Telefon 56 654-46-13 

Adres e-mail ekonomik@zset.home.pl 

Strona www https://zse.torun.pl 

 

ZAWÓD Liczba miejsc 

fryzjer (pracownik młodociany) - zajęcia praktyczne u pracodawców 30 
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Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  

w Toruniu 

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA NR 3 
 

Adres ul. Osikowa 15 

Telefon 56 657-37-77 

Adres e-mail sekretariat@zsgh.torun.pl 

Strona www http://www.zsgh.torun.pl/ 

 

ZAWÓD          Liczba miejsc 

kucharz 45 

cukiernik 15 

 

  

mailto:sekretariat@zsgh.torun.pl
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Zespół Szkół Technicznych w Toruniu 

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA NR 4 
 

Adres ul. Legionów 19 / 25  

Telefon 56 622-73-36 

Adres e-mail sekretariat-uczniowski@zst.torun.pl 

Strona www http://www.zst.torun.pl 

 

 

 

 

  

ZAWÓD            Liczba miejsc 

dekarz 15 

murarz-tynkarz 15 

mailto:sekretarz-szkoly@zst.torun.pl
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Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych 

i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego 

w Toruniu                                        

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA NR 5 
 

Adres ul. Świętego Józefa 26 

Telefon 56 654-47-91 

Adres e-mail zsmeie@zsmeie.torun.pl 

Strona www http://www.zsmeie.torun.pl 

 

ZAWÓD         Liczba miejsc 

mechatronik 15 

elektryk 15 
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Zespół Szkół Samochodowych 

im. gen. Józefa Bema w Toruniu 

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA NR 7 
 

Adres ul. Grunwaldzka 25 b 

Telefon 56 654-32-20 

Adres e-mail szkola@zssam-torun.org 

Strona www http://www.zssam-torun.org 

 

ZAWÓD         Liczba miejsc 

mechanik pojazdów samochodowych 60 

kierowca mechanik 60 

elektromechanik pojazdów samochodowych 30 

blacharz samochodowy  15 

lakiernik samochodowy 15 
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Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 

w Toruniu 

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA NR 9 
 

Adres ul. Batorego 43/49 

Telefon 56 623-13-38 

Adres e-mail sekretariat@zsis.edu.pl 

Strona www http://www.zsis.edu.pl/ 

 

ZAWÓD Liczba miejsc 
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych 
30 
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Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Toruniu 

 

Adres ul. Św. Józefa 26a  

Telefon 56 654-47-24 

Adres e-mail ckz@ckz.torun.pl 

Strona www http://ckz.torun.pl/ 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego kształci uczniów i słuchaczy ze szkół i placówek 

znajdujących się na terenie Miasta Toruń. Organizuje kształcenie w zawodach: 

 mechatronik 

 technik mechatronik 

 elektryk 

 technik elektryk 

 elektronik 

 technik elektronik 

 technik automatyk 

 technik informatyk 

 murarz 

 tynkarz 

 technik budownictwa 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 monter sieci i instalacji sanitarnych 

 dekarz 

 stolarz  
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Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Toruniu 

 

Adres Plac Św. Katarzyny 8 

Telefon 
56 657-74-90 
56 657-74-51 

Adres e-mail sekretariat@cku.torun.pl 

Strona www https://www.cku.torun.pl/ 

 

ZAWÓD jednokwalifikacyjny ZAWÓD dwukwalifikacyjny 
kwalifikacyjne kursy zawodowe 

(zawody szkoły branżowej): 
 

 cukiernik 

 florysta 

 fotograf 

 fryzjer 

 kelner 

 krawiec 

 kucharz 

 sprzedawca 

 operator obrabiarek skrawających 

 ślusarz 

 magazynier-logistyk 

 pracownik obsługi hotelowej  

 

kwalifikacyjne kursy zawodowe 

(zawody techniczne): 
 

 technik administracji (zawód 

jednokwalifikacyjny) 

 technik architektury krajobrazu 

 BHP 

 technik elektryk 

 technik logistyk 

 technik fotografii i multimediów 

 technik handlowiec 

 technik hotelarstwa 

 technik informatyk 

 technik mechanik 

 technik mechatronik 

 technik pojazdów 

samochodowych 

 technik rachunkowości 

 technik transportu drogowego 

 technik usług fryzjerskich 

 technik budownictwa 

 technik reklamy 

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 technik technologii żywności 

 


