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Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na wszystkich 

kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu obowiązkowemu zaliczeniu 

na równi z innymi zajęciami.

 Do podstawowych zadań praktyk zawodowych  należy zaliczyć:

  ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez uczniów wiedzy i nabytych umiejętności oraz postaw 
ukształtowanych w trakcie nauki;

  zdobycie przez uczniów podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych;

  nauczenie się   wiązania wiadomości teoretycznych z działalnością praktyczną;

  profesjonalne poznanie przez uczniów  specyfiki środowiska zawodowego, w którym będą 
zatrudnieni po ukończeniu nauki. 

Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości uczniów  powinna następować 

także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej konfrontację z 

rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny posiadanych umiejętności. 

Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez uczniów  pozytywnych przekonań, co do 

własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, aby umacniać osobiste przekonanie o 

trafności wyboru tego właśnie zawodu.

Praktyki zawodowe odbywać będą się w wybranych przez szkołę lub wskazanych przez ucznia  

podmiotach, firmach oraz placówkach ściśle związanych ze specjalizacją zawodową.

 Nadzór i opiekę nad całością praktyk uczniów sprawować będzie dyrektor szkoły i  wychowawca 

klasy oraz osoba wyznaczona w danej jednostce  do opieki nad praktykantem. 

RL.11. 

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru 

weterynaryjnego

1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

 Uczeń:

 1) przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia; 

2) przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;

 3) określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt; 



4) rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną; 

5) dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt; 

6) wykonuje badania fizykalne zwierząt; 

7) rozróżnia prawidłowe i patologiczne wyniki badań fizykalnych zwierząt; 

8) wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń 

diagnostycznych; 

9) wykonuje czynności związane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materiału do 

badań laboratoryjnych;

 10) stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;

11) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych; 

12) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.

 2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt 

Uczeń: 

1) posługuje się dokumentacją leczenia zwierząt

2) ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia; 

3) rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt; 

4) określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt; 

5) określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych; 6) wykonuje czynności mające na 

celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom; 

7) rozpoznaje objawy chorób zwierząt; 

8) rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

9) stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;

10) poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;

 11) rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;  



12) podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii; 

13) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-

weterynaryjnych;

 14) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z 

obowiązującymi procedurami; 

15) wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, 

profilaktycznych i fizjoterapeutycznych; 

16) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych; 17) dobiera materiały 

oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt.

3.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Uczeń: 

1) stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego; 

2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych 

utrzymania zwierząt; 

3) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, 

dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;

 4) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich 

zdrowia; 

5) wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego 

bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;

 6) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt;

 7) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego; 

8) kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju; 

9) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania  poubojowego mięsa; 



10) przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia 

zwierzęcego; 

11) przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia 

chorób zwierząt.

12) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego  zwierząt .


