
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu 

 

Centrum  kształci w zawodach medycznych, starając się elastycznie reagować na zmieniające 

się potrzeby rynku pracy. Oferta edukacyjna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony 

pracodawców i starzejącego się społeczeństwa oraz potencjalnego ucznia, ukierunkowanego 

na zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy na rynku 

lokalnym, krajowym i zagranicznym. 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu jest jednostką 

organizacyjną samorządu województwa. Początek działalności toruńskiego medyka związany jest  

z Państwową Szkołą Laborantów Medycznych (PSLM) otwartą 1 września 1959 r. Od 1967 zajmuje 

zabytkowy budynek przy ulicy Św. Jana, w samym sercu toruńskiej Starówki. Zajęcia edukacyjne 

prowadzone są w trybie dziennym, stacjonarny oraz zaocznym. Szkoła przez lata kształciła średni 

personel medyczny w takich zawodach jak: ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, analityk 

medyczny, opiekunka dziecięca, pracownik socjalny.  

W zawodach z branży medyczno-społecznej obecnie kształci: 

• technika dentystycznego (dzienny, 2 lata), 

• terapeutę zajęciowego (tryb dostosowany do potrzeb uczniów, 2 lata), 

• higienistkę stomatologiczną (stacjonarny, 2 lata), 

• asystentkę stomatologiczną (stacjonarny, 1 rok),  

• technika masażystę (dzienny, stacjonarny, 2 lata), 

• opiekuna medycznego (zaoczny, 1 rok).  

Od września 2017 centrum, we współpracy z placówkami medycznymi i opiekuńczymi, rozpoczyna 

kształcenie w następujących zawodach: ortoptystyka (tryb dzienny), technik ortopeda (tryb 

stacjonarny), opiekunka środowiskowa (tryb zaoczny). 

Mocne strony centrum: 

• kształcenie bezpłatne, 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, 

• profesjonalna kadra, w tym egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, 

• bardzo dobra lokalizacja, 

• wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia medycznego, 

• zapewnia możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz 

suplementu Europass (centrum jako ośrodek egzaminacyjny), 

• elastycznie reaguje na potrzeby rynku pracy, 

• uwzględnia wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników, 

• ma ugruntowaną renomę w środowisku zawodowym i lokalnym, 

• przygotowuje absolwentów, którzy konkurują wiedzą i umiejętnościami z absolwentami szkół 

niepublicznych (na podstawie badań losów absolwentów około 60-70% podejmuje pracę 

w wyuczonym zawodzie), 

• wspomaga rozwój każdego uczącego się, uwzględniając jego możliwości podnoszenia poziomu 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 



• posiada pracownie dostosowane do nauczanego zawodu zapewniające zdobycie wiedzy  

i umiejętności zgodnie z podstawą kształcenia w zawodzie, 

• zapewnia zdobywanie certyfikatów w ramach dodatkowej oferty dydaktycznej, 

• organizuje praktyczną naukę zawodu w placówkach o ugruntowanej pozycji na rynku świadczenia 

usług medycznych, 

• umożliwia uczniom i pracownikom centrum korzystanie z fachowej biblioteki i IBUK’a PWN, 

• umożliwia nauczycielom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

• systematycznie współpracuje z pracodawcami, firmami branżowymi, różnymi instytucjami, 

organizacjami i stowarzyszeniami, wzbogacając ofertę dydaktyczną, 

• współpraca w zakresie wymiany uczniów ze szkołą zawodową w Angers. 

W ramach promocji i reklamy centrum: 

• korzysta z szeroko pojętego przekazu ustnego, w formie opinii i rekomendacji zadowolonych 

klientów np. uczniów, absolwentów, pracodawców, pacjentów itp., 

• współpracuje ze środkami masowego przekazu prezentując ofertę edukacyjną oraz jego 

osiągnięcia, 

• promuje się i reklamuje korzystając z technologii informacyjnej, 

• organizuje dla potencjalnych słuchaczy w ramach rekrutacji kampanię „Drzwi otwarte”, 

• bierze udział w regionalnych akcjach i kampaniach społecznych na rzecz społeczności lokalnej, 

• organizuje regionalne i ogólnopolskie konferencje, szkolenia i warsztaty dla uczniów  

i nauczycieli szkół medycznych. 

 

 

 

 

 

 


