


Od stycznia 2021 roku Zespół Szkół 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi



 nie jest mu obojętny los zwierząt;

 działa zdecydowanie, bez oporów nawet w najtrudniejszych 
przypadkach – potrącony pies, otwarta rana, reanimacja, operacja;

 pomaga w codziennej pracy lekarzowi weterynarii                               
np. w diagnozowaniu, leczeniu zwierząt;

 jest odpowiedzialny, ostrożny, dokładny, przewidujący. 

Technik weterynarii to zawód dla miłośników zwierząt. 
Polecany wszystkim, którzy chcą sprawować opiekę nad nimi.                         

To właśnie zawód dla Ciebie!!!



trwa 
pięć lat

obejmuje 
przedmioty 

ogólnokształcące, 
więc możesz 

zdawać maturę

wiedzę i umiejętności 
zawodowe zdobywasz na 

przedmiotach 
specjalistycznych, 

kursach kwalifikacyjnych                       
i praktykach



Zwierzęta duże i małe



administracja weterynaryjna

język obcy w weterynarii

Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt 
gospodarskich i domowych

Określanie budowy anatomicznej i fizjologii 
zwierząt gospodarskich i domowych

Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i 
domowych

Wykonywanie czynności pomocniczych w 
diagnozowaniu chorób zwierząt

Wykonywanie czynności pomocniczych 
związanych z profilaktyką i leczeniem chorób

Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego

Bezpieczeństwo i higiena pracy

teoretyczne





Określanie budowy anatomicznej i fizjologii 
zwierząt gospodarskich i domowych

Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt 
gospodarskich i domowych

Wykonywanie czynności pomocniczych w 
diagnozowaniu chorób zwierząt

nauka jazdy samochodem osobowym 24 godziny

Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i 
nadzoru weterynaryjnego

praktyki zawodowe

zajęcia indywidualne:
nauka jazdy ciągnikiem 15 godzin

praktyczne



Tak się uczymy…



zna terminologię weterynaryjną

ma wiedzę na temat budowy i fizjologii zwierząt  

określa rasy zwierząt, ocenia ich kondycję, 
rozpoznaje zachowania

prowadzi produkcję zwierząt, dostosowując sposoby żywienia, 
warunki  zewnętrzne i opiekę

wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, zootechniczne i sanitarne                    
u zwierząt

planuje i organizuje rozród zwierząt 

pomaga lekarzowi w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób 
zwierząt





Nr 
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji
Liczba
godzin

Termin 
egzaminu

ROL.11
Prowadzenie chowu i 
inseminacji zwierząt

900
pod koniec klasy 

trzeciej

ROL.12
Wykonywanie 

weterynaryjnych czynności 
pomocniczych

780
pod koniec 

I półrocza klasy 
piątej



Po ukończeniu szkoły możesz

 pracować w klinikach, przychodniach, lecznicach dla zwierząt;

 hodować zwierzęta we własnym gospodarstwie rolnym;

 być specjalistą od inseminacji - rozrodu zwierząt;

 przygotowywać zwierzęta do wystaw i pokazów;

 świadczyć usługi pielęgniarskie, pielęgnacyjne i zootechniczne;

 pracować w laboratoriach weterynaryjnych;

 zajmować się kupnem – sprzedażą zwierząt hodowlanych;

 zostać opiekunem zwierząt towarzyszących;

 uczyć się i zostać lekarzem weterynarii.



Technik weterynarii

3500 - 4000 zł

Krzysztof Korolczuk GABINET WETERYNARYJNY

Zakres obowiązków: Praca w terenie przy obsłudze stad 
bydła mlecznego. Wykształcenie: średnie zawodowe Inne 
wymagania: mile widziane osoby po kursie inseminacji 
bydła. Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy B

Korytnica, gm. Korytnica, Mazowieckie

https://pl.jooble.org/desc/-2247309594312128731?ckey=technik+weterynarii&rgn=-1&pos=7&elckey=-3483961779946642470&p=1&sid=-2047018973773959649&age=26&relb=100&brelb=100&bscr=41949,8610436738&scr=41949,8610436738&iid=-1414802745386641179








Przyjdź, poznaj nas i zostań z nami.

Zapraszamy!!!



Materiały źródłowe:
www.ceogr.edu.pl
Instagram: centrum_edukacji_ogrodniczej
google.pl – grafika oznaczona do ponownego wykorzystania
www.vetcontact.com
https://jobtime.pl/praca
https://praca.money.pl
www.olx.pl/praca
https://pl.indeed.com/praca
www.gify.net

Prezentację zawodu opracowały:
Barbara Krupińska
Marzena Andrzejewska


