TECHNIK WETERYNARII
DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKO CZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
- RL.10. Prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt
- RL.11. Wykonywanie czynności
pomocniczych w zakresie usług
weterynaryjnych oraz kontroli
i nadzoru weterynaryjnego
3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku
zdania egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKEdla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

Jeśli kochasz zwierzęta i niesienie im pomocy sprawia Ci radość, to zawód dla
Ciebie! Nauczysz się jak udzielać pierwszej pomocy medycznej zwierzętom,
ich pielęgnacji, a także asystowania w trakcie zabiegów pod kierownictwem
lekarzy weterynarii. Fachowca w tej dziedzinie zatrudnią nie tylko prywatne
lecznice, ale także zakłady hodowli zwierząt, inspekcje weterynaryjne,
schroniska czy ogrody zoologiczne.

WIEDZA I UMIEJ TNO CI ABSOLWENTA
- asystowanie lekarzowi weterynarii przy zabiegach chirurgicznych oraz podczas
leczenia chorób zwierząt
- wykonywanie weterynaryjnych zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych
i fizykoterapeutycznych
- pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
- podawanie leków zwierzętom
- zakładanie opatrunków, wykonywanie zastrzyków oraz udzielanie zwierzętom
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych
i stacjonarnych
- zapobieganie chorobom oraz ocenianie stanu zdrowia zwierząt
- wykonywanie zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt
- prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Działalność gospodarcza

Możesz iść na studia czy do szkoły policealnej lub od razu rozpocząć pracę
w miejscach takich jak:
- zakłady lecznicze i kliniki dla zwierząt
- inspektoraty weterynaryjne, laboratoria weterynaryjne
- stacje hodowli i unasieniania zwierząt
- zakłady przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
- jednostki organizacyjne utrzymujące zwierzęta, tj. stadniny, zoo
- zakłady wytwarzania pasz dla zwierząt

- Język angielski zawodowy
- Kompetencje społeczne i organizacja pracy
w zespołach

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM

- Przepisy ruchu drogowego
- Anatomia i fizjologia zwierząt
- Chów zwierząt
- Rozród i inseminacja zwierząt
- Diagnostyka weterynaryjna

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- RL.10 – pod koniec drugiego semestru klasy III,
- RL.11 – pod koniec pierwszego semestru IV klasy.

- Kontrola i nadzór weterynaryjny

Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np.
przychodnie weterynaryjne, stadniny, hodowle zwierząt, ogrody zoologiczne.

DODATKOWE KURSY

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczy si u nas!

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe
kursy proponowane uczniom! W ofercie m.in.:
- EKG zwierząt
- Podstawy ratownictwa weterynaryjnego
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Podstawowy kurs groomerski
(strzyżenie psów)

- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

- Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
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