
TECHNIK WETERYNARII
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach 



 Technik weterynarii to  kierunek przeznaczony dla osób cierpliwych, 

kochających zwierzęta. Osoba chcąca wybrać się na ten kierunek powinna mieć 

dobry kontakt ze wszystkimi zwierzętami oraz interesować się biologią. Technik 

weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie 

wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza 

weterynarii.  



Czego uczą się technicy weterynarii?
 Rozpoznawanie gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt 

gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

 Określać położenie narządów w organizmie zwierząt

 Oceniać pokrój i kondycję zwierząt

 Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne oraz zabiegi zootechniczne zwierząt 

 Prowadzić dokumentację hodowlaną i inseminacyjną 

 Wykonywać badania fizykalne zwierząt

 Rozpoznawać objawy chorób zwierząt

 Wykonywać czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów

 Opiekować się zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych

 Podawać leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii



Uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe:

 ROL.11.- prowadzenie chowu i 

inseminacji zwierząt – po II 

semestrze klasy VI

 ROL.12. – wykonywanie  

weterynaryjnych czynności 

pomocniczych – po I semestrze w 

klasie V



 4 tygodnie w klasie trzeciej

 4 tygodnie w klasie czwartej

Miejsca odbycia praktyk:

 punkty świadczące usługi sztucznego 

unasieniania

 zakłady lecznicze dla zwierząt

 inspektorat weterynarii

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe:



Perspektywy zatrudnienia

 Absolwent szkoły może pracować jako 

pomocnik lekarza weterynarii w 

przychodniach i lecznicach dla 

zwierząt, w ogrodach zoologicznych, 

schroniskach, fermach przemysłowych, 

zakładach hodowli i unasieniania 

zwierząt, zakładach przetwórstwa 

spożywczego, w weterynaryjnej 

inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-

weterynaryjnym. 



Uczniowie klas weterynaryjnych zdobywają 

uprawnienia w ramach kursów: 

 inseminacji na żywych zwierzętach  ( trzoda 

chlewna i bydło)

Kurs stanowi doskonałe  uzupełnienie programu  

nauczania,  zwiększa szanse młodych ludzi na rynku 

pracy oraz organizowany  jest w oparciu o Program 

zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 czerwca 2007 r. o 

organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich. 

Ukończenie kursu daje uprawnienia do wykonywania 

zawodu inseminatora – świadczenia usług inseminacji 

u hodowców, bądź unasieniania zwierząt we własnym 

stadzie 



 strzyżenia psów

Kurs obejmuje teoretyczną wiedzę z zakresu technik strzyżenia psów oraz ich 

pielęgnacji psów oraz praktyczne zabiegi pielęgnacyjne, takie jak kąpiel i 

suszenie psów, czyszczenie uszu, obcinanie pazurów, czesanie i 

rozczesywanie włosów.

 obsługi ultrasonografu weterynaryjnego 

Uczniowie podczas kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z

zakresu USG jamy brzusznej oraz łatwego wykorzystywania ultrasonografii w

szybkich badaniach w stanach nagłych.



Płatny staż w ramach projektu
 Uczestnictwo w płatnym stażu daje 

uczniom szeroki wachlarz poznania 

specyfiki zawodu, jest  bardzo często 

pierwszym kontaktem z pracodawcą , 

pozwala zaprezentować swoje 

umiejętności . Jest również doskonałą 

okazją do uzyskania pierwszego dochodu.  

Dzięki szansie odbycia stażu młody 

człowiek wchodząc na rynek pracy  wie 

jakim oczekiwaniom musi sprostać.



Pomoce dydaktyczne w 

pracowni produkcji 

zwierzęcej



 zajęcia z osteologii i topografii narządów





 przyrządy do oceny mikroklimatu 



 ocena jakości mleka



 ocena organoleptyczna pasz dla zwierząt



 ocena parametrów życiowych zwierząt (psy, koty, królik, świnki)





 zabiegi pielęgnacyjne u koni



 zabiegi pielęgnacyjne u kotów i psów



 pokój kury i koguta



 nasi „Milusińscy” klasowi mieszkańcy 



Wycieczki zawodowe



 Sekursko – gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła



 gospodarstwo agroturystyczne „Wielki 

Ptak” 



 jazda konna



ZAPRASZAMY! :D


