TECHNIK WETERYNARII
Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, którzy uzyskali ten tytuł zawodowy mogą podjąć pracę zawodową, doskonalenie zawodowe, dokształcanie i przekwalifikowanie w grupie zawodów pokrewnych. Technik weterynarii pracę znajdzie w zakładach leczenia
zwierząt, zakładach przetwórstwa mięsnego, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt,
fermach, gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego, Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych
fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, stacjach hodowli zwierząt. Zawód technik
weterynarii umożliwia także samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci tego technikum otrzymują ponadto wykształcenie ogólne umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości, umożliwiające ubieganie się o przyjęcie do szkoły wyższej.

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


















pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych,
wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty,
asystowanie przy zabiegach chirurgicznych,
opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz
czynności organizmów zwierzęcych,
zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu
higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt,
wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych
oraz zabiegów unasieniania zwierząt,
pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem
i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
badanie zwierząt rzeźnych i mięsa,
wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt
oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki
oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
 określanie zagrożenia wynikającego z
kontaktu ze zwierzętami chorymi,
 poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola
operacyjnego,
 asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów,
przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt,
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prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.,
mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego,
prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem,
organizować, wyposażać i utrzymywać w odpowiednim stanie stanowiska pracy z zachowaniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych,
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 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT
CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT
INSEMINACJA ZWIERZĄT
DIAGNOSTYKA WETERYNARYJNA
CHOROBY I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT
ADMINISTRACJA WETERYNARYJNA
HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
JĘZYK OBCY ZAWODOWY

W okresie nauki uczniowie będą odbywać zajęcia praktyczne w szkole i praktyki zawodowe w nowoczesnych lecznicach dla zwierząt na terenie powiatu chełmskiego.
Uzyskując tytuł zawodowy technik weterynarii 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 WETERYNARII
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