
Szkolny plan nauczania  na rok szkolny 2018/2019, 2019/2020

Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych - 2 letni okres nauczania

Zawód: Nazwa zawodu - Technik  weterynarii  symbol 324002

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

K1- Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt RL.10.

semestr              

I

semestr             

II

semestr III semestr IV

1 M1 Podejmowanie działalnosci gospodarczej 60

M1.J1 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 18

M1.J2 Prowadzenie działalności gospodarzcej 20

M1.J3 Stosowanie przepisów ruchu drogowego, technik kierowania 

i obsługi ciągnika rolniczego 10

M1.J4 Posługiwanie się językiem obcym umożliwiającym realizację 

zadań zawodowych 12

2 M2 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 250

M2.J1 Określanie cech anatomicznych i fizjologicznych zwierząt 

gospodarkich i towarzyszących 37 49

M2.J2 Rozpoznawanie ras, typów użytkowych, ocena pokroju i 

kondycji zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących 15 21
M2.J3 Żywienie zwierząt i zapewnienie dobrostanu zwierzętom 

gospodarskim i towarzyszącym 45

M2. J4 Projektowanie technologii i prowadzenie ekologicznej 

produkcji zwierzęcej 28

M2.J5 Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt

25 30

3

M3 Wykonywanie czynności  w zakładzie leczniczym dla 

zwierząt 211

M3. J1 Badanie fizykalne zwierząt

20

M3. J2 Rozpoznawanie objawów chorób i leczenie zwierząt

68

M3. J3 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechniocznych 

u zwierząt 29

M3.J4 Wykonywanie czynności  w laboratorium weterynaryjnym  38 56

4

M4 Wykonywanie czynności w organach administracji 

weterynaryjnej 159

M4. J1 Wykonywanie działań w ramach weterynaryjnych organów 

kontroli i nadzoru 40 59

M4.J2 Wykonywanie czynności pomocniczych w ubojni zwierząt 60

10 10 20

175 175 175 175 700

(1 tydzień) pod koniec semetru II  -  40 godzin.

(2 tygodnie) pod koniec semetru III  -  80 godzin.

(1 tydzień) pod koniec semetru IV  -  40 godzin.

K2- Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru 

weterynaryjnego RL.11.

Podstawy przedsiębiorczości

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec IV semestru.

        Praktyka zawodowa:

Liczba godzin            

w cyklu 

kształcenia

Lp.
Obowiązkowe zajecia edukacyjne                                                                                                                                

Modułowe kształcenie zawodowe

Semestralny wymiar obowiazkowych zajeć edukacyjnych

Klasa

I II

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec II semestru.


