
Technik weterynarii 

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje: 

 odpowiedzialność 

 cierpliwość 

 wytrwałość 

 zainteresowania biologiczne 

 życzliwy stosunek do zwierząt 

 dobra sprawność ruchowa i manualna, dobry wzrok i słuch 

Wybierając ten kierunek kształcenia: 

 zdobywasz atrakcyjny, potrzebny zawód 

 uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie: 

 przygotujesz się dobrze do matury 

 możesz kontynuować naukę na wyższych uczelniach 

Nauczysz się m.in. 

 charakteryzować budowę anatomiczną zwierząt oraz podstawowe procesy 

fizjologiczne 

 stosować zasady utrzymania, identyfikacji i użytkowania zwierząt 

 rozpoznawać zewnętrzne objawy zaburzeń stanu zdrowia zwierząt, w tym objawy 

chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania 

 wykonywać czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych 

i chirurgicznych  

 podawać zwierzętom produkty lecznicze 

 wykonywać weterynaryjne zabiegi pielęgnacyjne, sanitarnohigieniczne 

i fizykoterapeutyczne  

 wykonywać zabiegi unasieniania zwierząt 

 określać warunki pozyskiwania i wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego 

 wykonywać czynności techniczne dotyczące badania zwierząt rzeźnych i mięsa 

 wykonywać czynności techniczne w ramach sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych 



 pobierać próbki do badań laboratoryjnych 

 wykonywać czynności laboratoryjne w ramach analitycznych badań krwi i moczu 

zwierząt, parazytologicznych badań kału oraz badań mięsa na obecność włośni 

Uczniowie  w trakcie 4-letniej nauki poznają tajniki przedmiotów zawodowych. Zajęcia 

z przedmiotów zawodowych prowadzone są w pracowniach: 

 anatomiczno – zootechnicznej,  

 analityki weterynaryjnej 

 zabiegowej. 

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń z podziałem na grupy. 

Uczniowie wykonują zadania praktyczne, nabywają umiejętności w zakresie chowu, hodowli 

i rozrodu zwierząt, diagnostyki weterynaryjnej, analityki. Na zajęciach z anatomii pracujemy 

w oparciu o materiał prosektoryjny, pozostałe zajęcia praktyczne odbywają się z udziałem 

żywych pacjentów (także zwierząt należących do uczniów naszej szkoły).  

W ramach godzin lekcyjnych odbywają się zajęcia ze specjalistami - lekarzami 

weterynarii. 

Szkoła współpracuje z: 

 Wydziałem Zootechniki  Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego  w 

Siedlcach,  

 Ośrodkiem Rekreacji Konnej ,,Kucykowa Zagroda”,  gdzie odbywają się zajęcia 

hodowlane,  

 gospodarstwem  rolnym zajmującym się hodowlą krów mlecznych w Porębach, 

 ubojnią zwierząt  w Chobocie,  

 Zakładami mięsnymi w Stanisławowie,  

 Szwadronem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego,  

 - firmą ‘’KREATOR’’ świadczącą usługi w zakresie podkuwnictwa i ortopedii koni 

’”ZŁOTYM KONIEM” oferującym alternatywne metody lecznictwa zwierząt 

(zoofarmakognozja, fizykoterapia). 

 W ciągu roku odbywają się ciekawe wycieczki edukacyjne np.:  

do Gospodarstw Hodowlanych i Zakładów Produkcji Zwierzęcej, Stacji Unasienniania 

Zwierząt w Łowiczu. 



Wolontariat  

Uczniowie klas weterynaryjnych angażują się w działania na rzecz schronisk dla bezdomnych 

zwierząt (Korabiewice) organizując zbiórki darów, kwesty. Organizują również bezpośrednią 

pomoc dla potrzebujących zwierząt z terenu Mińska Mazowieckiego. 

 Uczniowie klasy weterynaryjnej zostali uhonorowani nagrodą za zajęcie pierwszego 

miejsca w konkursie w ramach projektu ‘’Dzień Dobrych Uczynków’’ zorganizowanym 

przez Powiatowe Centrum Wolontariatu. 

Projekty  

Nauczyciele przedmiotów zawodowych nawiązali współpracę z Greenpeace i realizują  

wspólnie z uczniami projekt edukacyjny wspomagający miejskie owady zapylające 

’’RATUJMY PSZCZOŁY’’. 

Praca. 

Absolwenci jako technik weterynarii mogą pracować w Lecznicach Weterynaryjnych, 

Schroniskach, Urzędach Celnych, Zakładach Produkcji Żywności, Rzeźniach, Ogrodach 

Zoologicznych, Stadninach Koni, Gospodarstwach Hodowlanych i Agroturystycznych.  

Studia. 

Szkoła jest wspaniałym wstępem do kontynuowania nauki na Studiach Medycyny 

Weterynaryjnej, Zootechnice i innych. 

 

 

 

 


