
1. Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania czynności, które nie 

wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza 

weterynarii. 

Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, 

może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, 

wykonuje  zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań 

laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia 

pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, 

zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. 

Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.  

Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T. 

 

2. Informacje dodatkowe 

W naszej szkole uczniowie uczący się w technikum weterynarii zdobywają dodatkowe kwalifikacje na 
zajęciach „Wykorzystanie jazdy konnej do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – hipoterapia” oraz 
instruktor rekreacyjnej jazdy konnej. 
Młodzież przygotowywana jest do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dwóch blokach 
tematycznych: 
-weterynaria 
-produkcja zwierzęca 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia 

Kwaliikacja 1: 
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 
 

Kwalifikacja 2: 

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych 

oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

 

4. Sylwetka absolwenta 

Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie będzie przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

 

1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz 

wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; 

2) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki 

i leczenia chorób zwierząt; 

3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; 

4) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa 

żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

5) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych 

zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; 

6) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą. 

 

5. Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie  



- jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,  

- w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych,  zakładach hodowli i 

unasieniania zwierząt,  

- w zakładach przetwórstwa spożywczego,  

- w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,  

- jako specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt 

towarzyszących, 

-  w firmach związanych z agrobiznesem. 

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, z której korzystają uczniowie na zajęciach 

praktycznych oraz dodatkowych. W skład niej wchodzą: 

- dwie sale do nauczania zarówno przedmiotów zawodowych teoretycznych jak i 

praktycznych. W jednej z nich znajdują się terraria zamieszkiwane przez gekony, agamy, 

węże,. Mamy także akwarium, w którym mieszkają dwa żółwie czerwonolice.  

- pracownie zabiegową wyposażoną w:  sprzęt do poskramiania zwierząt, stół zabiegowy dla 

małych zwierząt,  sprzęt diagnostyczny ( stetoskop, młoteczek, plezymetr, termometr, lampa 

Wooda, laryngoskop, waginoskop, USG, EKG, elektrostymulator , fantom psa do RKO, łapa 

do iniekcji,), sprzęt i narzędzia do pobierania materiału biologicznego ( pobieranie krwi, kału, 

moczu, zeskrobin, wymazów itp. ), narzędzia chirurgiczne, materiały opatrunkowe, materiały 

szewne i weterynaryjne produkty lecznicze, aparat ultrasonograficzny i lampę bakteriobójczą,  

- stanowiska do pielęgnacji psów i kotów wyposażone w:  wannę groomerską, dwa stoły 

groomerskie, suszarki, maszynki do strzyżenia psów, kotów, grzebienie, szczotki, trymery, 

nożyczki, obcinaczki do pazurów, sprzęty do korekcji racic, raciczek i kopyt , skrzynki, 

kopystki, szczotki, maszynkę do strzyżenia,  sprzęt do pomiarów dobrostanu. 

- gospodarstwo przyszkolne, w którym znajdują się: boksy dla koni, kojce dla świń, kojce dla 

owiec,  sprzęt i dokumentacja do przeprowadzania kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

gospodarstwa 

- laboratorium diagnostyczne, wyposażone w:  aparaty i sprzęt do badania fizyko-

chemicznego krwi i moczu, sprzęt do badania kału , wirówkę,  lodówkę ,  mikroskopy 

świetlne,  stereoskopowe i kontrastowo-fazowy , zestaw do badania mięsa metodą 

wytrawiania, autoklaw , cieplarkę,  wagę laboratoryjną , mieszadło magnetyczne , 

trychinoskop projekcyjny , odczynniki laboratoryjne , sprzęt i narzędzia do badań 

mikrobiologicznych ,  

- prosektorium, wyposażone w:  środki ochrony indywidualnej,  stół sekcyjny i narzędzia 

sekcyjne,  miejsce i urządzenia do przechowywania zwłok zwierzęcych, lodówkę i 

zamrażarkę, sprzęt do odkażania, produkty biobójcze. 



- hala ujeżdżeniowa z nowoczesną stajnią, w której młodzież zdobywa umiejętności 

jeździeckie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, solarium dla koni oraz sprzęt do 

stacjonarnej fizjoterapii koni. 

 


