
Informacje  dla absolwentów 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/ zainteresowana  uzyskaniem nowej kwalifikacji w 

zawodzie bądź uzupełnianiem wiedzy w zakresie jednej kwalifikacji polecamy kwalifikowane 

kursy zawodowe. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą zdobywać 

lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu „zawodowego”  W obrębie 

pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje - co oznacza, że osoba, która 

zdobędzie kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód. 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 

w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku 

zawodu nauczanego na poziomie technikum jest to wykształcenie średnie, możliwe do 

zdobycia w Liceum dla Dorosłych w Gniewkowie, które mieści się w naszej 

szkole.  

 
Polecamy 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. DWORCOWA 25  TEL. 52 3573006  

które w roku szkolnym 2016/2017 organizuje  następujące BEZPŁATNE  kwalifikacyjne 

kursy zawodowe:  

M. 19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających;  

E. 07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;  

E. 08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;  

E. 05 - Montaż układów i urządzeń elektronicznych;  

E. 06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.  

   

Zajęcia odbywają  się  trzy razy w tygodniu, czas trwania kursu to 2 - 3  semestry. 

Kurs jest dla osób, które ukończyły 18 lat i są absolwentami: 

- Szkoły Zawodowej; 

- Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego; 

- Gimnazjum. 

Podania można składać w sekretariacie CKP. 

 

http://ckpino.pl/images/Kurs/m19.doc
http://ckpino.pl/images/Kurs/e.07.doc
http://ckpino.pl/images/Kurs/e.08.doc
http://ckpino.pl/images/Kurs/e.05.doc
http://ckpino.pl/images/Kurs/e.06.doc


 
 

 BRANŻA NARZĘDZIOWO-PRZETWÓRCZA POSZUKUJE MŁODYCH PRACOWNIKÓW  

Nie masz pracy? 

Chcesz mieć zawód gwarantujący zatrudnienie? 

MAMY DLA CIEBIE 

 bezpłatny kurs z państwowym egzaminem w zawodzie: 

 operator obrabiarek skrawających (683 godziny) 

 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (715 godzin), 

 płatny staż w najlepszych przedsiębiorstwach z branży 

Dodatkowo otrzymasz: 

 stypendium szkoleniowe powyżej 3,5 tys. zł 

 stypendium stażowe w wysokości 1 365 zł miesięcznie 

 pomoc w znalezieniu pracy 

Zapraszamy osoby, które: 

 nie ukończyły 24 lat, 

 ukończyły szkołę zawodową lub średnią 

 i nie uczą się stacjonarnie (dziennie) 

Dowiedz się więcej: 

 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Włocławska 167, 1 piętro, pokój 246, tel: 56 699-54-88 

www.tarr.org.pl 

mlodziwpracy@tarr.org.pl 

FB: https://www.facebook.com/mlodziwpracy/ 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Projektu: 

http://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/branza-narzedziowo-przetworcza-poszukuje-mlodych-pracownikow/ 

http://www.tarr.org.pl/
mailto:mlodziwpracy@tarr.org.pl
https://www.facebook.com/mlodziwpracy/
http://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/branza-narzedziowo-przetworcza-poszukuje-mlodych-pracownikow/


 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu  
 

 

Adres:  

Plac Św. Katarzyny 8  

87-100 Toruń  

woj. kujawsko-pomorskie  

Polska  

 

email:  sekretariat@cku.torun.pl  

Telefon:  (56) 657 74 90, (56) 657 74 79  

Faks:  (56) 657 74 52  

 http://www.cku.torun.p 
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