
Szkolny zestaw programów nauczania 
Branżowa Szkoła I Stopnia
A.K.S. Szkoła Techniczna

na trzyletni cykl kształcenia 2017-2020
dla zawodu

Operator obrabiarek skrawających 722307

L.p
.

Przedmiot
Nr szkolnego

programu nauczania
Nazwa programu Imię i nazwisko nauczyciela

1 Język polski JP/BS/1/17 Język polski. Zrozumieć świat – kl. 1 Elżbieta Wyrwińska
2 Język 

angielski
JA/BS/2/17 Program nauczania języka angielskiego dla liceum 

profilowanego i technikum Macmillan
Lilianna Domańska

3 Historia H/BS/3/17 Historia. Po prostu. Program nauczania historii dla 
szkół ponadgimnazjalnych

Sergiusz Raszewski

4 Wiedza o 
społeczeństwi
e

WOS/BS/4/17 WOS. Po prostu. Program nauczania dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Sergiusz Raszewski, Elżbieta Wyrwińska

5 Podstawy 
przedsiębiorc
zości 

PP/BS/5/17 Odkrywamy na nowo -OPERON Elżbieta Chocian

6 Geografia G/BS/6/17 Oblicza geografii - zakres podstawowy dla szkół 
ponadgimnazjalnych

Elżbieta Chocian

7 Biologia B/BS/7/17 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym
dla szkół ponadgimnazjalnych. WSiP

Anna Raszewska

8 Chemia CH/BS/8/17 Program nauczania chemii w zakresie podstawowym 
dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era

Anna Raszewska

9 Fizyka F/BS/9/17 Program „Świat fizyki” – kl. 1 Cezary Pacura
10 Matematyka M/BS/10/17 Program nauczania dla zasadniczej szkoły 

zawodowej. Klasa 1.
Cezary Pacura

11 Informatyka I/BS/11/17 Informatyka nie tylko dla uczniów – kl.1 Justyna Szyszka

12 Wychowanie
 fizyczne

W/BS/12/17 Krzysztof Warchoł. Autorski program nauczania 
wychowania fizycznego dla 1,2,3,4 etapu edukacji.

Rafał Niewiadomski



13 Edukacja dla 
bezpieczeństwa

EdB/BS/13/17 Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Sergiusz Raszewski

14 Doradztwo 
zawodowe

DZ/BS/14/17 Program nauczania Doradztwa zawodowego „Twój 
zawód, twoja przyszłość” opracowany przez Elżbietę 
Chocian

Elżbieta Chocian

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
15 Bezpieczeńst

wo i higiena 
pracy

BHP/BS/15/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową  kształcenia zawodowego                         
z roku 2017 dla zawodu operator obrabiarek 
skrawających 722307

Edward Semeniuk

16  Podstawy 
konstrukcji 
maszyn

PKM/BS/16/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową  kształcenia zawodowego                         
z roku 2017 dla zawodu operator obrabiarek 
skrawających 722307

Edward Semeniuk

17 Podstawy 
elektrotechni
ki i 
elektroniki

PEiE/BS/17/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową  kształcenia zawodowego                         
z roku 2017 dla zawodu operator obrabiarek 
skrawających 722307

Edward Semeniuk

18 Technologia 
obróbki 
skrawaniem

TOS/BS/18/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową  kształcenia zawodowego                         
z roku 2017 dla zawodu operator obrabiarek 
skrawających 722307

Edward Semeniuk

19 Podstawy 
technik 
wytwarzania

PTW/BS/19/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową  kształcenia zawodowego                         
z roku 2017 dla zawodu operator obrabiarek 
skrawających 722307

Edward Semeniuk

20 Rysunek 
techniczny

RT/BS/20/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową kształcenia zawodowego z roku 2017 dla
zawodu operator obrabiarek skrawających 722307

Edward Semeniuk

21 Kompetencje 
społeczne

KS/BS/21/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową kształcenia zawodowego z roku 2017 dla
zawodu operator obrabiarek skrawających 722307

Magdalena Stasiak

22 Działalność 
gospodarcza

DG/BS/22/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową kształcenia zawodowego z roku 2017 dla
zawodu operator obrabiarek skrawających 722307

Elżbieta Chocian

2



23 Język 
angielski 
zawodowy

JAZ/BS/23/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową kształcenia zawodowego z roku 2017 dla
zawodu operator obrabiarek skrawających 722307

Lilianna Domańska

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
24 Konstrukcje 

maszyn
KM/BS/24/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę

programową  kształcenia zawodowego                         
z roku 2017 dla zawodu operator obrabiarek 
skrawających 722307

Damian Chruściński

25 Programowan
ie i obsługa 
obrabiarek 
sterowanych 
numerycznie

PiO/BS/25/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową  kształcenia zawodowego                         
z roku 2017 dla zawodu operator obrabiarek 
skrawających 722307

Damian Chruściński

26 Wykonywani
e obróbki na 
konwencjonal
nych 
obrabiarkach 
skrawających
zgodnie z 
dokumentacją
technologiczn
ą

WO/BS/26/17 Program nauczania opracowany w oparciu o podstawę
programową  kształcenia zawodowego                         
z roku 2017 dla zawodu operator obrabiarek 
skrawających 722307

Damian Chruściński
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