
1. Operator obrabiarek skrawających - to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. 
Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności uprawniających do obsługi obrabiarek skrawających 
sterowanych numerycznie. W zależności od poziomu kwalifikacji zawodowych operator wykonuje 
czynności podstawowe, polegające na uruchamianiu, kontrolowaniu przebiegu obróbki i zatrzymaniu 
obrabiarki sterowanej numerycznie, jak również czynności złożone. Do czynności złożonych należy 
zaliczyć: kontrolę i analizę jakości wykonanej obróbki, wprowadzanie korekt dotyczących parametrów 
obróbki, ustawianie narzędzi w magazynie obrabiarki, programowanie obrabiarek sterowanych 
numerycznie, wprowadzenie korekt w zakresie poprawy cech wykonywanego wyrobu. 
 
Kolejna grupa zadań wykonywanych przez operatora obrabiarek sterowanych numerycznie wykonywana 
jest na stanowisku ustawiacza obrabiarek CNC. Na tym stanowisku pracy operator dobiera narzędzia 
skrawające oraz oprzyrządowanie obrabiarek, w oparciu o otrzymaną dokumentację, mocuje narzędzia i 
oprzyrządowanie na obrabiarkach, wprowadza dane narzędzi oraz parametry skrawania do sterownika 
obrabiarki, dokonuje analizy zużycia ostrza narzędzia skrawającego oraz wymienia je na nowe. 
 
2. Informacje dodatkowe: 
- eksperymenty pedagogiczne – innowacje, współpraca z firmą Darco z Dębicy. 
 
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:  
Kwalifikacja 1: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 
 
4. Sylwetka absolwenta 
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do 
planowanej obróbki; 

• wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji technologicznej; 

• wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. 

 
5. Operator obrabiarek skrawających - osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, 
umożliwią absolwentowi podejęcie pracy między innymi w: 

• lokalne zakłady partnerskie (Darco) 
• •zakłady przemysłowe 
• •zakłady produkcyjne prowadzące branżę metalową i elektroniczną 
• •zakłady usługowe 
• •przemysł maszynowy 
• •rynek pracy – lokalny, krajowy i UE 
• •własna działalność gospodarcza. 

 
6. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających:  
Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Operatorzy należą do 
grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego 
zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i 
maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, 
zajmujących się wytwarzaniem. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich 
przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się 
wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i 
ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, 
spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. 
Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuj się na skomputeryzowane wytwarzanie 
przedmiotu składające się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzania 
projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i CNC (właściwe wykonanie). Szybkie przeobrażenia w 



technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w 
zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą. 
 
Szkoła posiada: 
1) Pracownia rysunku technicznego wyposażona w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone 
do sieci lokalnej z dostępem do internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym, projektorem multimedialnym 
oraz wizualizerem; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), 
wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów 
biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego; środki dydaktyczne do kształtowania 
wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego. 
 
2) Pracownia technologii mechanicznej wyposażona w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela 
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym, projektorem 
multimedialnym oraz wizualizerem; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego 
ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów 
biurowych; części maszyn, modele połączeń, modele maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego,  
narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej, narzędzia monterskie, narzędzia i przyrządy pomiarowe, 
dokumentację techniczną, próbki materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, elementy maszyn i 
urządzeń, modele napędów, układów smarowania, modele maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego, 
modele sprężarek, wentylatorów, pomp, części maszyn z różnymi postaciami zużycia, katalogi maszyn, 
urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, oraz elementów znormalizowanych stosowanych w budowie 
maszyn, prezentacje multimedialne dotyczące poszczególnych technik wytwarzania. 
 
3) Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażona w:  
- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, 
urządzeniem wielofunkcyjnym, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem; 
- stanowisko do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie 
 (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z symulatorem do nauki programowania  
i oprogramowaniem do symulacji pracy obrabiarek sterowanych w systemie CAD/CAM (Computer 
Aided Design/Computer Aided Manufacturing) wraz z postprocesorami na obrabiarki; 
- stanowisko technik wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie (jedno stanowisko dla 
dwóch uczniów) wyposażone w tokarkę z układem sterowania, frezarkę z układem sterowania lub 
centrum obróbkowe, uchwyty i przyrządy obróbkowe, oprawki narzędziowe, narzędzia do obróbki 
skrawaniem, narzędzia i przyrządy pomiarowe, sondy do pomiaru narzędzi, narzędzia obsługowe, 
dokumentacje techniczne obrabiarek skrawających, katalogi uchwytów i przyrządów, oprawek 
narzędziowych, narzędzi skrawających, normy dotyczące obróbki skrawaniem. 
 
4)Warsztaty szkolne wyposażone w: 
- stanowisko do obróbki ręcznej materiałów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w: 
stoły ślusarskie, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe stosowane podczas wykonywania operacji 
obróbki ręcznej, maszyny i urządzenia, takie jak: wiertarka stołowa, nożyce dźwigniowe, narzędzia do 
obróbki ręcznej skrawaniem, niezbędne środki ochrony indywidualnej: 
- stanowisko do wykonywania połączeń elementów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) 
wyposażone w: stół z blatem ognioodpornym, narzędzia i przyrządy pomiarowe, narzędzia i urządzenia  
do łączenia elementów poprzez nitowanie, zgrzewanie, lutowanie i spawanie; 
- stanowisko do obróbki mechanicznej materiałów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) 
wyposażone w: konwencjonalne obrabiarki skrawające (tokarki uniwersalne, frezarki uniwersalne), 
szlifierki do płaszczyzn, wałków i otworów, szlifierki ostrzałki, frezarkę do uzębień, strugarkę wzdłużną, 
wiertarkę promieniową, dłutownicę, uchwyty i przyrządy obróbkowe, narzędzia do obróbki skrawaniem, 
przyrządy pomiarowe, narzędzia obsługowe, środki ochrony indywidualnej. 
 



 



 

 
 
 
 

Fotografie wykonane w pracowniach warsztatów szkolnych. 


