
1. Technik  mechanik -  to  kierunek  gdzie  uczniowie  nabywają  wiedzę  i  umiejętności  z  zakresu:
wytwarzania  części  maszyn  i  urządzeń;  dokonywania  montażu  maszyn  i  urządzeń;  instalowania,
uruchamiania i obsługiwania  maszyn i urządzeń oraz organizowania i nadzorowania procesu produkcji.
Kształcąc  w  zawodzie  technik  mechanik,  uwzględniane  są  potrzeby  rynku  w  zawodzie  operator
obrabiarek  skrawających.  Uczniowie  poznają  zasady  programowania  procesów  technologicznych  na
obrabiarki  sterowane  komputerowo  w  programie  OSN  ZERO,  Edge  CAM,  tworzą  wirtualną
dokumentację konstrukcyjną w programie Solid Edge. Absolwenci są przygotowani do kontynuacji nauki
na studiach wyższych lub podejmowania pracy na stanowiskach w, których park maszynowy stanowią
nowoczesne obrabiarki CNC. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu cięcia  metali  oraz ich łączenia
metodami: spawania, zgrzewania, i lutowania. Nabywają szereg umiejętności  praktycznych w zakresie
spawania gazowego, elektrycznego, w osłonach gazów MIG/MAG, TIG, łukiem krytym  oraz zgrzewania
gazowego, termicznego, elektrycznego, tarciowego, jak też cięcia: gazowego (acetylenowo-tlenowego),
elektrodą nietopliwą w osłonie gazów i plazmą. Na zakończenie szkolenia praktycznego jest możliwość
uzyskania  uprawnień  spawalniczych  w  podstawowym  zakresie  spawania:  gazowego  (tlenowo-
acetylenowe), elektrodą otuloną, w osłonie gazów ochronnych CO2, argonu w metodzie MIG/MAG, TIG.
2.Informacje dodatkowe :

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a) Kwalifikacja 1: MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających.
b) Kwalifikacja 2: MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

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 dokumentacją

technologiczną;
 wykonywania  obróbki  na  obrabiarkach  sterowanych  numerycznie  zgodnie  z  dokumentacją

technologiczną.
 organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

5.  Technik  mechanik -  osiągnięte  w  procesie  kształcenia  kwalifikacje  zawodowe,  umożliwią
absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 zakładach przemysłowych branży mechanicznej przy projektowaniu i produkcji części maszyn i
podczas operacji kontroli technicznej,

 w  firmach  branży  lotniczej  przy  produkcji  komponentów  do  silników  lotniczych  i  montażu
zespołów napędowych,

 w  firmach  zajmujących  się  produkcją  i  dystrybucją  narzędzi  skrawających,  uchwytów
obróbkowych i oprzyrządowania obrabiarek skrawających,

 warsztatach naprawczych urządzeń mechanicznych,
 w specjalistycznych placówkach handlowych. 

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych:
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych
technologii,  rozwojem nowoczesnego przemysłu,  obsługą gospodarki i  mobilnością  ludzi na jej  rzecz
pracujących.  Takim  zawodem  jest  technik  pojazdów  samochodowych  −  kierunek  związany
z diagnostyką,  naprawą  i  obsługą  współczesnych  pojazdów  samochodowych.  Wraz  z  rozwojem
motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu
naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę
i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie
na  techników  pojazdów  samochodowych  jest  coraz  większe,  ponieważ  „motoryzacji  nie  da  się
zatrzymać".



6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła posiada:

1) Pracownie rysunku technicznego wyposażoną 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) Pracownie technologii mechanicznej wyposażoną 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) Pracownie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażoną 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 postprocesoramina 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) Pracownie organizacji i nadzorowania procesów produkcyjnych wyposażoną jest w:
- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z
urządzeniem wielofunkcyjnym, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem;
- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone 
w  pakiet  programów  biurowych,  wszystkie  komputery  podłączone  do  sieci  lokalnej  z  dostępem  do
Internetu i do urządzeń wielofunkcyjnych;
-  normy i inne akty prawne dotyczące gospodarki materiałowej oraz zarządzania odpadami;
- normy i inne akty prawne stosowane podczas kalkulacji kosztów wytworzenia części maszyn 
i urządzeń; 
- dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń stosowanych w procesach obróbki i montażu maszyn
i urządzeń;



- plansze, gabloty, modele, filmy, programy komputerowe prezentujące części maszyn, narzędzia,
maszyny i urządzenia stosowane w procesach obróbki i montażu maszyn i urządzeń;
- programy  komputerowe  wspomagające  projektowanie  (wykonywanie  obliczeń
wytrzymałościowych  oraz  sporządzanie  rysunków  konstrukcyjnych)  części  maszyn  i  urządzeń  oraz
tworzenie dokumentacji technicznej;
- plansze,  gabloty,  filmy,  programy  komputerowe  ilustrujące  poszczególne  techniki  i  metody
wytwarzania części maszyn;
- plansze, gabloty, filmy, programy komputerowe ilustrujące procesy technologiczne obróbki 
oraz  montażu części maszyn i urządzeń;
- plansze,  gabloty,  filmy,  programy  komputerowe  prezentujące  materiały  konstrukcyjne,
eksploatacyjne i uszczelniające;
- plansze,  gabloty,  filmy,  programy  komputerowe  prezentujące  tematykę  zabezpieczenia  części
maszyn i urządzeń przed korozją;
- plansze, gabloty, filmy, programy komputerowe prezentujące problematykę organizacji procesów
produkcyjnych.
Pracownia  powinna  być  zasilana  napięciem  230  V  prądu  przemiennego,  zabezpieczona  ochroną
przeciwporażeniową, wyposażona w wyłączniki awaryjne  i wyłącznik awaryjny centralny, a także 
w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

5) Laboratorium pomiarów części maszyn i urządzeń wyposażone w:
- narzędzia  i  przyrządy  do  pomiaru  długości  i  kąta:  suwmiarki  i  przyrządy  suwmiarkowe,
mikrometry i przyrządy mikrometryczne, płytki wzorcowe, szczelinomierze, promieniomierze, kątowniki,
wałeczki pomiarowe, kulki pomiarowe, wzorce nastawcze, czujniki i przyrządy czujnikowe, kątomierze,
pochyłomierze,  poziomnice,  sinuśnica,  mikroskop  warsztatowy,  projektor  warsztatowy,  laserowe
przyrządy pomiarowe;
- przyrządy do pomiaru twardości materiałów;
- przyrządy do pomiaru udarności;
- sprawdziany do wałków, otworów, gwintów, sprawdziany kształtu, wzorniki gwintów;
- stanowiska zautomatyzowane do wykonywania pomiarów warsztatowych wyposażone 
w (jedno  stanowisko na  dwóch  uczniów):  przyrządy  suwmiarkowe i  mikrometryczne   sprzęgnięte  z
komputerami, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym archiwizowanie i analizę
wyników pomiarów;
- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem 
do Internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem;
- stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone 
w pakiet programów biurowych, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 
Internetu i do urządzeń wielofunkcyjnych.
6) 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  (tokarkiuniwersalne,  frezarkiuniwersalne),
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 zostały wykonane w naszych pracowniach.


