
 
 
 
 

 
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA UCZNIÓW KL.III 

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. Wł. Grabskiego w Grudziądzu  
 

KSZTAŁCĄCEJ SIĘ W ZAWODZIE : technik weterynarii (324002) 
                                  

Uczniowie powinni pracować na indywidualnych stanowiskach pracy, aby zapoznać realne warunki pracy w 
firmie lub instytucji. Każde zadanie praktyczne powierzone uczniowi do wykonania powinno być poprzedzone 
instruktażem połączonym z pokazem. Należy wdrażać uczniów do samodzielnego wykonywania zadań 
praktycznych, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz dokonywania oceny jakości wykonanej pracy. 
 Przebieg praktyki zawodowej powinien być dokumentowany w dzienniczkach praktyk, w których będą 
dokonywane zapisy z każdego dnia praktyki, dotyczące: stanowiska i godzin pracy (8 godzin), zakresu 
wykonywanych czynności oraz ocena i podpis opiekuna praktyki. 
         W trakcie praktyki zawodowej uczeń powinien zapoznać się z wybranymi efektami z podstawy programowej 
w zakresie kwalifikacji: 
 
 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych. 
 
Lp. 

Efekty wykonywane przez uczniów w czasie praktyki zawodowej 
 

Oznaczenie 
efektu z 
podstawy 
programowej 

Potwierdzenie  
realizacji/ 
podpis 
pracodawcy 

1.  Przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych; R.10.1(2)  
2.  Rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną; R.10.1(4)  
3.  Dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt; R.10.1(5)  
4.  Wykonuje badania fizykalne zwierząt; R.10.1(6)  
5. Wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej; R.10.1(8)  
6. Wykonuje czynności związane z pobieraniem materiału do badań 

laboratoryjnych; 
R.10.1(9)  

7. Posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt; R.10.1(13)  
8. Rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie 

z obowiązującymi zasadami; 
R.10.2(7)  

9. Stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt 
w zależności od stanu ich zdrowia; 

R.10.2(8)  

10. Poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-
weterynaryjnych; 

R.10.2(9)  

11. Podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii; R.10.2(11)  
12. Dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania 

zabiegów lekarsko-weterynaryjnych; 
R.10.2(12)  

13. Dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu 
weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

R.10.2(13)  

14. Wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów 
chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych; 

R.10.2(14)  

15. Sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach 
chirurgicznych; 

R.10.2(15)  

16. Dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt; R.10.2(16)  
 
Uczeń w trakcie praktyk zawodowych: 
1) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 
3) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 
4) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
5) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa        
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 



 
 
 
 

6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
7) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
8) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; 
9) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 
10) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 
11) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 
12) komunikuje się ze współpracownikami; 
13) przestrzega zasad kultury i etyki; 
14) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
15) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
16) jest otwarty na zmiany; 
17) potrafi radzić sobie ze stresem; 
18) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
19) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
20) współpracuje w zespole. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


