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I.

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

VI.

OCENA UCZNIA PO ODBYCIU PRAKTYKI:

Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie/20 dni/160 godzin:

Praktyki zawodowe w zakładzie leczniczym dla zwierząt
Efekty kształcenia. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:




























zastosować narzędzia do poskramiania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących zgodnie z ich
przeznaczeniem i celowością ich użycia;
przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania badania fizykalnego
ogólnego ;
przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania badania fizykalnego
szczegółowego układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, wydalniczego, rozrodczego u samców i
samic, powłokowego, nerwowego oraz układu ruchu;
dobrać do planowanego badania sprzęt służący do wykonywania badań u zwierząt: stetoskop, młoteczek,
plezymetr, termometr, otoskop, laryngoskop, waginoskop, oftalmoskop;
zastosować sprzęt służący do wykonywania badań u zwierząt: stetoskop, młoteczek, plezymetr,
termometr, otoskop, laryngoskop, waginoskop, oftalmoskop;
wybrać metodę badania fizykalnego w zależności od objawów choroby opisanych przez właściciela
zwierzęcia w trakcie przeprowadzonego wywiadu;
dobrać metodę badania fizykalnego do gatunku zwierzęcia optymalizując możliwość wykrycia objawów
ważnych diagnostycznie;
wykonać obserwację stanu obecnego zwierzęcia w tym: zachowanie w momencie badania, pozycję i
postawę ciała, temperament, przytomność i inne ważne klinicznie;
obejrzeć wybrane okolice ciała zwierzęcia;
wykonać badanie palpacyjne wybranych okolic ciała zwierzęcia;
osłuchać wybrane okolice ciała zwierzęcia;
opukać wybrane okolice ciała zwierzęcia;
dobrać wielkość kliszy i kasety rentgenowskiej w zależności od badanej okolicy ciała zwierzęcia;
umieścić kliszę w kasecie rentgenowskiej zgodnie z przyjętymi zasadami i w odpowiednich warunkach ;
ustawić parametry ekspozycji na stoliku rozdzielczym aparatu RTG celem wykonania prawidłowego
zdjęcia wybranej okolicy ciała zwierzęcia ;
wykonać etapy obróbki zdjęcia rentgenowskiego zgodnie z przyjętymi zasadami;
dobrać sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do pobrania krwi, moczu, kału, zeskrobiny skórnej,
płynów z jam ciała, treści żwacza, wymazów oraz popłuczyn od zwierząt gospodarskich i zwierząt
towarzyszących;
wykonać zgodnie z przyjętymi procedurami pobranie krwi, moczu, kału, zeskrobiny skórnej, płynów z
jam ciała, treści żwacza, wymazów oraz popłuczyn od zwierząt gospodarskich i zwierząt
towarzyszących;
dokonać zapisu wyniku wykonanego badania fizykalnego w prowadzonej przez zakład leczniczy dla
zwierząt dokumentacji z zakresu diagnostyki chorób zwierząt;
wypełnić dokumenty towarzyszące materiałowi przesyłanemu do laboratorium diagnostycznego w
formie pisma przewodniego lub skierowania;
dokonać odnotowania faktu wykonania badania dodatkowego u zwierzęcia oraz archiwizacji wyniku
tego badania w dokumentacji zakładu leczniczego w formie papierowej lub elektronicznej;
wybrać z apteczki produkty lecznicze zaordynowane przez lekarza weterynarii celem podania ich
zwierzęciu;
przechować produkty lecznicze zgodnie z zaleceniami producenta;
dobrać rodzaj, konsystencję, ilość podawanej karmy w zależności do stanu zdrowia zwierzęcia ;
nakarmić zwierzę w przypadkach niemożności samodzielnego pobierania przez nie paszy;
poskromić i przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania zabiegów
chirurgicznych;
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Ocena opiekuna w zakładzie pracy:
/zachowanie, pilność, zaradność, wytrwałość w pracy,
zaangażowanie, solidność/
..................................................
..................................................
Ocena:

..........................

Podpis opiekuna

....................

Ocena szkoły:
/staranność w prowadzeniu dzienniczka, używanie fachowego
słownictwa w opisach wykonywanej pracy, systematyczność/
Ocena:
Podpis

..........................
....................
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TYGODNIOWE SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI



Dodatkowy Tydzień od ……………………… do ………………………



DZIEŃ

TEMAT ZAJĘĆ
(WYKONYWANA PRACA)

OCENA
I PODPIS
OPIEKUNA






Poniedziałek













Wtorek

poskromić i przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania
zachowawczych zabiegów leczniczych;
poskromić i przygotować zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do wykonania zabiegów
profilaktycznych i fizjoterapeutycznych ;
podać leki zwierzętom gospodarskim i zwierzętom towarzyszącym uwzględniając ilość, drogę podania i
inne zalecenia lekarza weterynarii ;
dobrać i przygotować sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonania zabiegów chirurgicznych
u różnych gatunków zwierząt;
dobrać i przygotować sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonania zachowawczych
zabiegów leczniczych u różnych gatunków zwierząt;
dobrać i przygotować sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonania zabiegów
profilaktycznych u różnych gatunków zwierząt
dobrać i przygotować sprzęt, narzędzia oraz materiały potrzebne do wykonania zabiegów
fizjoterapeutycznych u różnych gatunków zwierząt;
dokonać mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi
procedurami oraz instrukcjami ;
wykonać czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych;
wykonać czynności pomocnicze podczas zachowawczych zabiegów leczniczych;
wykonać czynności pomocnicze podczas zabiegów profilaktycznych;
wykonać czynności pomocnicze podczas zabiegów fizjoterapeutycznych;
sprawować opiekę nad zwierzętami leczonymi w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych;
sprawować opiekę nad zwierzętami po zabiegach chirurgicznych ;
dobrać materiały opatrunkowe oraz wykonać opatrunki
ochronne i usztywniające różnych okolic ciała zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
dobrać materiały oraz wykonać okłady rozgrzewające i chodzące na różne okolice ciała zwierząt
gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

Materiał nauczania

Określanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Określanie funkcji i zadań
komórek organizacyjnych zakładu leczniczego dla zwierząt. Określanie wyposażenia
przedsiębiorstwa. Określanie obowiązków technika weterynarii w zakładzie leczniczym
dla zwierząt. Organizowanie stanowiska pracy. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i ochrony środowiska w
lecznicy. Obchodzenie się ze zwierzętami. Wykonywanie czynności pomocniczych z
zakresu diagnozowania i leczenia zwierząt. Odczytywanie i stosowanie dokumentacji
weterynaryjnej.

Środa

Czwartek

Piątek
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II.

OBOWIĄZKI UCZNIA/SŁUCHACZA ODBYWAJĄCEGO
PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ:

1.

Uczeń powinien posiadać:

 dzienniczek praktyk
 program praktyki zawodowej
2.
3.

Przestrzegać obowiązujących w zakładzie regulaminów
i przepisów bhp;
Usprawiedliwiać nieobecności – każde usprawiedliwienie należy
przedstawić opiekunowi praktyki w zakładzie –

dłuższe nieobecności (powyżej 3 dni) należy zgłosić w
szkole;
4.
5.
6.
7.

8.

Bezwzględnie stosować się do wskazówek i poleceń opiekuna
praktyki oraz pracownika, któremu bezpośrednio podlega;
Sumiennie wykonywać wyznaczoną pracę, utrzymać stanowisko
w należytym porządku, szanować powierzony sprzęt;
Za zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie sprzętu, uczeń ponosi
odpowiedzialność materialną;
Prowadzi dzienniczek praktyki zawodowej, odnotowując w nim
wykonywane zadania oraz dodatkowo uzyskane wiadomości
i inne istotne informacje;
Dzienniczek praktyki przedkłada opiekunowi w zakładzie w celu
uzyskania oceny za wykonane zadania;

9.

Po ukończeniu praktyki w ciągu 7 dni oddaje
dzienniczek praktyk do kierownika PNZ w celu
uzyskania oceny za odbytą praktykę;

10.

Odbycie i uzyskanie oceny z praktyki jest warunkiem uzyskania
promocji do następnej klasy.
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TYGODNIOWE SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI
IV Tydzień od ……………………… do ………………………
DZIEŃ

TEMAT ZAJĘĆ
(WYKONYWANA PRACA)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek
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OCENA
I PODPIS
OPIEKUNA

TYGODNIOWE SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI
III Tydzień od ……………………… do ………………………
DZIEŃ

TEMAT ZAJĘĆ
(WYKONYWANA PRACA)

III.

OCENA
I PODPIS
OPIEKUNA

ZASADY PROWADZENIA DZIENNICZKA
W dzienniku praktyk uczeń wpisuje codziennie:
 kolejny dzień kalendarzowy odbywania praktyki;
 tematykę realizowaną w danym dniu;
 rodzaj wykonywanych czynności;
 spostrzeżenia z obserwacji pracy, lub z wykonywanej przez

Poniedziałek

siebie pracy.

Wtorek

IV.

PRZED ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W ZAKŁADZIE
/4 tygodnie praktyki/160 godzin/

A. Przeszkolenie ucznia z zasad BHP obowiązujących w

Środa

zakładzie pracy:

Czwartek

OŚWIADCZAM, ŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ
ZOSTAŁEM/AM ZAPOZNANY/NA Z ZASADAMI BHP
OBOWIĄZUJĄCYMI W MIEJSCU ODBYWANIA
PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Piątek

………………
data

10

………………….
podpis ucznia
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V.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ /4 tygodnie praktyki/

TYGODNIOWE SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI
I Tydzień od ……………………… do ………………………
DZIEŃ

TEMAT ZAJĘĆ
(WYKONYWANA PRACA)

OCENA
I PODPIS
OPIEKUNA

TYGODNIOWE SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI
II Tydzień od ……………………… do ………………………
DZIEŃ

Poniedziałek

Poniedziałek

Wtorek

Wtorek

Środa

Środa

Czwartek

Czwartek

Piątek

Piątek
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TEMAT ZAJĘĆ
(WYKONYWANA PRACA)
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OCENA
I PODPIS
OPIEKUNA

