Starostwo Powiatowe w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, www.powiattorunski.pl

Poradnik
OFERTA EDUKACYJNA POWIATU TORUŃSKIEGO
Powiat Toruński jest organem prowadzącym dla:
1. Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
2. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
3. Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
4. Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży
5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach
W partnerstwie z przedsiębiorcami, umożliwiamy
uczniom szkół ponadpodstawowych uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia na stażach i praktykach. Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej,
Starostwo pozyskuje fundusze unijne na innowacyjne
formy kształcenia.

Odnowione obiekty szkolne, wyposażone w nowoczesne pracownie zawodowe, pozwalają uczniom nie tylko
zgłębiać teorię, ale przede wszystkim nabywać praktyki
zawodowej.
Szczegóły na: www.powiattorunski.pl w zakładce
Edukacja/Kultura

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

łączy tradycję z nowoczesnością
Nowoczesna oferta kształcenia zawodowe- Liceum kultywuje ponad 100-letnią tradycję edukacji
go, ogromne zapotrzebowanie na specjaogólnokształcącej. W nadchodzącym roku szkolnym polistów z różnych branż, współpraca z lokal- wstaną dwie klasy licealne – ogólnokształcąca i sportowa.
nymi przedsiębiorcami, bogate wyposażenie pracowni
Licealiści rozwijają swoje pasje i zainteresowania także
i doskonała kadra nauczycieli powodują, że coraz więcej
dzięki żywej współpracy szkoły z Uniwersytetem Mikołaja
młodzieży wybiera nasze szkoły.
Kopernika w Toruniu.
Branżowa Szkoła I stopnia
kształci w zawodach: kucharz, stolarz, sprzedawca, automatyk, magazynier-logistyk, fryzjer, cukiernik,
piekarz, elektromechanik, ślusarz,
operator obrabiarek skrawających,
mechanik-monter maszyn i urządzeń czy mechanik samochodowy.
Nasz adres: ul. Hallera 23, 87-140
Chełmża, tel. 56 675 24 19

Kierunki kształcenia w Technikum:
technik logistyk, technik informatyk,
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich.
Nasze zalety:
Możliwość uzyskiwania dodatkowych
kwalifikacji, kurs na prawo jazdy,
udział w projektach unijnych, wymianach międzynarodowych, stażach
i praktykach zawodowych.

Uczniowie cenią sobie także:
miłą atmosferę, nowoczesne pracownie, zadbane sale i korytarze,
koła przedmiotowe, strefy wypoczynku, wi-fi w całej szkole, łatwy
dojazd, darmową siłownię, dofinansowanie do prawa jazdy, świetnych
nauczycieli oraz pomoc ze strony
specjalistów i doradcy zawodowego.
Szczegóły na: www.zsp-chelmza.pl

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

przyjazne miejsce dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna, Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 Specjalna,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
W ZS im. UE w Chełmży organizujemy
Ośrodek umożliwia również realizację
stawowej w zawodach: kucharz, cukierwychowania przedszkolnego.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju manik, krawiec, monter zabudowy i robót
łych dzieci ze specjalnymi potrzebami
wykończeniowych w budownictwie.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
edukacyjnymi. Prowadzimy wieloUczniowie biorą udział w projektach
pracy przeznaczona jest dla uczniów z
specjalistyczną terapię nastawioną na
unijnych i stażach zawodowych, dzięki
niepełnosprawnością intelektualną w
potrzeby dziecka.
stopniu umiarkowanym i znacznym oraz którym podnoszą swoje kompetencje
niepełnosprawnością sprzężoną. Ma na- i stają się bardziej atrakcyjni na rynku
W Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży
uczyć młodzież zaradności, samodzielpracy. W przyszłym roku szkolnym
z Autyzmem, prowadzimy logopedię,
ności i uczestnictwa w życiu społecznym. będą się uczyć w nowoczesnych praintegrację sensoryczną, zooterapię,
cowniach, powstających w rozbudowykomunikację alternatywną, terapię ruBranżowa Szkoła I Stopnia kształci
chem, terapię zmysłów i behawioralną. absolwentów gimnazjum i szkoły podwanej obecnie części szkoły.
Wdrażamy specjalistyczne metody pracy, gwarantujące naszym podopiecznym osiąganie sukcesów w nauce, sporcie
i zajęciach artystycznych. Dbamy o ich najpełniejszy rozwój i przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych.
Nasz adres: ul. Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 56 80

Szczegóły na: zsschelmza.edupage.org

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

przyjdź – przyjazna szkoła czeka na Ciebie!
Technikum kształcące w zawodach:
cji rolnictwa i agrotroniki – program
technik informatyk o ukierunkowaniu
rozszerzony o odnawialne źródła
e-sportowym, technik logistyk o ukieenergii, technik programista, technik
runkowaniu paramilitarnym, technik
transportu drogowego.
żywienia i usług gastronomicznych
Liceum Ogólnokształcące: klasa
– kreatywna i finezyjna kuchnia,
o ukierunkowaniu paramilitarnym,
technik hotelarstwa o ukierunkowaklasa o ukierunkowaniu psychoeduniu kosmetycznym, technik pojazdów
kacyjnym, klasa o ukierunkowaniu
samochodowych, technik mechanizakosmetycznym.

Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów
samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
kierowca mechanik, magazynier
logistyk, kucharz i innych.

Dokumenty: Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym – dokumenty należy składać osobiście.

Oferujemy: atrakcyjne zajęcia w pracowniach kształcenia
zawodowego, wysoką zdawalność egzaminów zawodowych, praktyki i staże zawodowe realizowane w ramach
projektów unijnych, bezpłatny kurs na prawo jazdy dla
wszystkich uczniów fundowany przez powiat toruński,
internat, dodatkowe kursy i szkolenia.

Zapraszamy na „DRZWI OTWARTE” oraz doroczną „WIOSNĘ W GRONOWIE”.

Nasz adres: Gronowo 128, 87-162 Lubicz, tel. 56 678 40 82/83

Szczegóły na: www.zsgronowo.edu.pl

Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży
Pierwszy dzwonek w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży zadźwięczał 1 września 2000 r.
Wprawdzie szkoła istniała już od 1976 r., ale
funkcjonowała jako oddział szkoły toruńskiej. Od 2000 r. jest
prowadzona przez powiat, dzięki porozumieniu pomiędzy
Uczniowie mogą wybrać spośród
10 instrumentów ten, na którym chcą
nauczyć się grać. Młodzi muzycy biorą
udział w licznych konkursach oraz
międzynarodowych projektach.
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Szkoła organizuje Międzynarodowy
Festiwal Szkół Muzycznych „Integracje
Muzyczne”. Przjeżdżają na niego do
Chełmży od lat młodzi muzycy z Litwy,
Białorusi i województwa kujawsko-

skrzypce

Nasz adres: ul. Hallera 25, 87-140
Chełmża, tel. 56 675 21 76

z Filią w Lubiczu
powiatem toruńskim, a Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Szkoła mieści się w przystosowanym do jej
potrzeb, wyremontowanym budynku Villi Nova w Chełmży.
Od 2006 r. działa Filia szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym.
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Filia Lubicz: Zespół Szkół nr 1, 87-162
Lubicz Górny ul. Piaskowa 23

-pomorskiego, by wspólnie grać, poznać się i rywalizować o festiwalowe
laury. Laureaci dają okolicznościowy
koncert w Ośrodku Chopinowskim w
Szafarni.
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Szczegóły na: szkolamuzycznachelmza.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży
pomoc i wsparcie dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Filia w Dobrzejewicach, Oddziały w Grębocinie, Złejwsi Wielkiej i Małej Nieszawce
Poradnia udziela pomocy w zakresie:
• Diagnozy i terapii niepowodzeń
szkolnych i trudności wychowawczych.
• Wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego, udzielania wsparcia jego rodzicom i nauczycielom.
• Wspierania rodzin i pomocy dzieciom z problemami uzależnień.
• Diagnozy i opieki nad dziećmi
zdolnymi.

• Diagnozy i terapii dzieci, młodzieży
ze specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
• Oddziaływań terapeutycznych wobec
dzieci i młodzieży z zaburzeniami
sfery emocjonalnej i osobowościowej.
• Terapii rodzin.
• Wczesnej interwencji – praca z rodzicami i dziećmi od 0 do 6 roku życia.

• Diagnozy i terapii logopedycznej.
• Diagnozy i terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
• Wspierania edukacji zawodowej.
Poradnia oferuje:
• terapię metodą biofeedback
• terapię logopedyczną
• terapię psychologiczną rodzin
• terapię psychologiczną – ,,Szkoła dla
rodziców”
• terapię matematyczną

Poradnia jest placówką, w której dzieci i młodzież otrzymują pomoc psychologiczno - pedagogiczną ukierunkowaną na
wspomaganie rozwoju, a także na znalezienie oraz wykorzystywanie możliwości i mocnych stron.
Nasz adres: ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 67 27

Szczegóły na: poradnia-chelmza.pl

