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PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 

 

Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 

wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu 

obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami. 

 

Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnych Szkołach 

SKK spółka z o.o. należy zaliczyć:  

 ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności 

oraz postaw ukształtowanych w trakcie nauki;  

 zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;  

 nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych  

z działalnością praktyczną;  

 profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki środowiska zawodowego, w którym 

będą zatrudnieni po ukończeniu nauki. 

 

Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna 

następować także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej 

konfrontację z rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny 

posiadanych umiejętności. Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy 

pozytywnych przekonań, co do własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, 

aby umacniać osobiste przekonanie o trafności wyboru tego właśnie zawodu. 

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH przewiduje następujący rozkład 

czasowy w trakcie okresu nauki:  

 

POLICEALNA SZKOŁA – TECHNIK WETERYNARII 

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni Forma zaliczenia 

w II semestrze 80 2 zaliczenie na ocenę 

w III semestrze 80 2 zaliczenie na ocenę 

 

Praktyki zawodowe odbywać będą się w wybranych przez szkołę lub wskazanych przez 

słuchacza podmiotach, firmach oraz placówkach ściśle związanych ze specjalizacją 

zawodową.  

Nadzór i opiekę nad całością praktyk słuchaczy sprawować będzie dyrektor szkoły i opiekun 

semestru.  

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK będzie indywidualnie konstruowany dla każdej ze szkół oddzielnie z 

uwzględnieniem ich specyfiki - zawarty on będzie w „Dzienniczku praktyk” 
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Efekty kształcenia realizowane w trakcie praktyki zawodowej: 

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

1. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących 

Uczeń: 

1) posługuje się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt; 

2) stosuje techniki preparowania tkanek i narządów zwierzęcych; 

3) rozpoznaje i porównuje budowę narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt 

gospodarskich oraz towarzyszących; 

4) określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym; 

5) wyjaśnia funkcje poszczególnych układów i narządów; 

6) charakteryzuje przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie 

 7) porównuje procesy fizjologiczne narządów i układów poszczególnych gatunków 

zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących. 

2. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących 

Uczeń: 

1) charakteryzuje i rozpoznaje rasy zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących; 

2) ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących; 

3) określa i rozpoznaje zachowania zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących; 

4) charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt; 

5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz 

towarzyszących; 

6) produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania; 

7) przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących; 

8) układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących; 

9) sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich; 

10) sporządza preliminarz i bilans pasz; 

11) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami 

Wzajemnej Zgodności; 

12) ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i towarzyszących; 

13) określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne; 

14) stosuje metody ekologiczne w chowie zwierząt gospodarskich; 

15) poskramia zwierzęta gospodarskie i towarzyszące; 

16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt; 

17) charakteryzuje i dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia 

zwierzęcego; 

18) wykonuje zabiegi sanitarne; 

19) przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i towarzyszące oraz prowadzi ich 

sprzedaż bezpośrednią; 

20) udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej. 

3. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących 

Uczeń: 

1) posługuje się terminologią z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt; 

2) planuje i organizuje rozród zwierząt gospodarskich i towarzyszących; 

3) dobiera zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań; 

4) nadzoruje przebieg naturalnego krycia zwierząt; 

5) przygotowuje zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych; 

6) dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich i 

towarzyszących; 

7) przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących; 
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8) przestrzega zasad pracy hodowlanej; 

9) prowadzi dokumentację hodowlaną i rozrodu zwierząt gospodarskich; 

10) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących i 

wykorzystania go; 

11) stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i 

towarzyszących. 

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz 

kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt 

Uczeń: 

1) przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia; 

2) przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych; 

3) określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt; 

4) rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną; 

5) dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt; 

6) wykonuje badania fizykalne zwierząt; 

7) rozróżnia prawidłowe i patologiczne wyniki badań fizykalnych zwierząt; 

8) wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniem zwierząt z wykorzystaniem 

urządzeń diagnostycznych; 

9) wykonuje czynności związane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materiału 

do badań laboratoryjnych; 

10) stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych; 

11) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych; 

12) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt. 

2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i 

leczeniem chorób zwierząt 

Uczeń: 

1) posługuje się dokumentacją leczenia zwierząt; 

2) ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia; 

3) rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt; 

4) określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt; 

5) określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych; 

6) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom; 

7) rozpoznaje objawy chorób zwierząt; 

8) rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z 

obowiązującymi zasadami; 

9) stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich 

zdrowia; 

10) poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych; 

11) rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom; 

12) podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii; 

13) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-

weterynaryjnych; 

14) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z 

obowiązującymi procedurami; 

15) wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, 

leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych; 

16) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych; 

17) dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt. 
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3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

Uczeń: 

1) stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego; 

2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych 

utrzymania zwierząt; 

3) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru 

weterynaryjnego, dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz 

przemieszczania zwierząt; 

4) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i 

ochrony ich zdrowia; 

5) wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego 

dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych; 

6) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt; 

7) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru 

weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia 

zwierzęcego; 

8) kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju; 

9) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego 

zwierząt; 

10) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania poubojowego mięsa; 

11) przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego; 

12) przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia 

wystąpienia chorób zwierząt. 

 


