TECHNIK HODOWCA KONI
Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni, którzy uzyskali ten tytuł
zawodowy mogą podjąć pracę zawodową, doskonalenie zawodowe, dokształcanie i przekwalifikowanie w grupie zawodów pokrewnych. Planują i organizują wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni. Kierują bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni; zajmują się również
sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Absolwenci tego
technikum otrzymują ponadto wykształcenie ogólne umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości, umożliwiające ubieganie się o przyjęcie do szkoły wyższej.

Celem kształcenia w zawodzie technik hodowca koni jest zdobycie wiadomości
i umiejętności pozwalających:














zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości pasz oraz ich przechowywania i zadawania,
dbanie o zdrowie i kondycję koni, pielęgnowanie ich oraz przestrzeganie terminów szczepień ochronnych zwierząt,
wybieranie rasy i typu użytkowego koni do hodowli,
zapewnianie właściwych warunków
przebywania koni w pomieszczeniach
stajennych, dbanie o czystość i higienę
pomieszczeń i koni oraz usuwanie obornika,
nadzorowanie właściwego użytkowania i żywienia koni stosownie do ich
wieku,
znakowanie, przeprowadzanie wstępnej selekcji, zestawianie stad produkcyjnych i kontrolowanie przyrostów wagowych koni,
nadzorowanie rozwoju i zachowania koni oraz zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich
anomalii w ich zachowaniu,
 utrzymywanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w stadninie koni,
 obliczanie i kalkulowanie efektów
prowadzonej hodowli koni,
 prowadzenie dokumentacji hodowlanej w stadninie koni,
 nawiązywanie i utrzymywanie dobrych stosunków interpersonalnych z pracownikami i kontrahentami
przygotowywanie klaczy hodowlanych do porodu i uczestniczenie przy narodzinach źrebiąt
przygotowywanie pomieszczeń dla źrebiąt i klaczy karmiących,
uczestniczenie i pomaganie w przeprowadzaniu doświadczeń, obserwacji pokazów, aukcji
handlowych, organizowanych przez specjalistów,
organizować, wyposażać i utrzymywać w odpowiednim stanie stanowiska pracy z zachowaniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych,
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stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej,
prowadzić dokumentację związaną z działalnością gospodarczą,
organizować pracę własną i zespołów pracowników oraz zarządzać przedsiębiorstwem,
samodzielnie podejmować decyzje,
organizować miejsce pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa żywności,
zapobiegać szkodliwemu wpływowi środowiska pracy na zdrowie pracownika,
poszukiwać miejsca pracy jako przedsiębiorca lub jako pracownik najemny,
organizować doskonalenie zawodowe własne i pracowników,
korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego.

Kształcenie ucznia realizowane jest na przedmiotach ogólnokształcących (w tym
dwa języki obce) i zawodowych takich jak:












PODSTAWY PRODUKCJI ROLNICZEJ
PODSTAWY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
MECHANIZACJA ROLNICTWA
TECHNOLOGIE PRODUKCJI PASZ
HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI
TECHNOLOGIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
EKONOMIKA ROLNICTWA I POLITYKA ROLNA
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
PODSTAWY BIUROWOŚCI
MARKETING I ZARZĄDZANIE FIRMĄ
AGROTURYSTYKA

W okresie nauki uczniowie będą odbywać zajęcia praktyczne w szkole oraz przedsiębiorstwach
prowadzących wszelkiego hodowlę koni oraz w stadninach koni na terenie powiatu chełmskiego.
Uzyskując tytuł zawodowy technik hodowca koni potwierdzony dyplomem wydanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną absolwenci otrzymują również „europass” – Suplement do Dyplomu
Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydany w języku polskim i angielskim.
Nauka w szkole trwa cztery lata.
Uczniowie klasy pierwszej otrzymują bezpłatnie komplet niezbędnych podręczników, przewidzianych podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego.

Zdobywaj wykształcenie w naszej szkole i zostań
TECHNIKIEM HODOWCĄ KONI
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