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REGULAMIN 

KONKURSU WETERYNARYJNEGO  

pn. „WSZYSTKIE STWORZENIA MAŁE I DUŻE” 

 

i I FORUM SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH TECHNIKÓW WETERYNARII 

  

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE  
 

1. Udział w konkursie i I Forum jest dobrowolny.  

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie techników weterynaryjnych, do 4 uczniów z każdej 

szkoły, którzy następnie wezmą udział w I Forum Szkół Kształcących Techników 

Weterynarii. 

3. Uczeń może przystąpić do konkursu po okazaniu komisji aktualnej legitymacji szkolnej oraz 

po przedłożeniu prawidłowo wypełnionej - Karty zgłoszenia – (załącznik nr 1 do regulaminu). 

4. Nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu w przypadku nie przystąpienia ucznia 

z różnych przyczyn w wyznaczonym dniu. 

5. Organizatorem konkursu i I Forum  jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich w Ostrołęce.  

6. Testy konkursowe przygotowuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły. 

7. Konkurs organizowany jest w jednym etapie.  

8. W ramach konkursu przewidziana jest klasyfikacja drużynowa.  

9. Wszystkie informacje dotyczące konkursu umieszczane będą na stronie internetowej Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce. 

10. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 

II. ORGANIZATOR 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. 

  

III. CELE  
 

1. Rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem.  

2. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika 

weterynarii. 

3. Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu.  

4. Wzbogacanie form i metod pracy z uczniami zdolnymi.  

5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.  

6. Zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.  

7. Popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień niezbędnych w pracy zawodowej technika 

weterynarii i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz zwracanie 

uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.  

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  

1. Podczas konkursu sprawdzane będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu – 

Diagnostyka chorób zwierząt.  
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2. Treści szczegółowe: 

1) Podstawowe pojęcia np. badanie hematologiczne, osocze, surowica, RBC, PLT, poziom 

przeciwciał, szybkie testy diagnostyczne, profil nerkowy, wątrobowy, stan utrzymania 

zwierzęcia. 

2) Rozmazy krwi – technika wykonania, zastosowanie, interpretacja wyniku. 

3) Wykonywanie posiewów bakteriologicznych - rodzaje posiewów, podłoży, sposób 

wykonania i interpretacja antybiogramu. 

4) Ogólne badanie moczu  oraz badanie osadu moczu - technika, zastosowanie, interpretacja 

wyniku. 

5) Badanie kału - metody badania kału. 

6) Podstawowe parametry życiowe zwierząt (bydło, konie, trzoda chlewna, psy, koty, kury) 

tj. temperatura ciała, ilość oddechów, tętno. 

7) Białaczka, gruźlica, bruceloza, choroba Aujeszkiego - zasady monitoringu chorób 

zakaźnych (sposoby pobierania krwi, terminy, przedziały wiekowe zwierząt) 

8) Badania obrazowe - rodzaje, wskazania, technika wykonania, rodzaje projekcji 

wykorzystywanych w badaniu RTG). 

9) Badanie chemiczne, pozostałości antybiotyków i ilości komórek somatycznych w mleku. 

10) Przygotowanie pacjenta do badań dodatkowych. 

 

V. FORMA ZADAŃ  
 

1. Sprawdzian będzie się składał z 40 zadań zamkniętych, oraz 2 pytań otwartych (czas pracy 

uczniów 90 minut).  

2. Punktacja - 1 punkt za pytania testowe, max. 5  punktów za pytania opisowe. 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 
 

Prace konkursowe będą oceniane przez lekarzy weterynarii. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE 
 

 Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce 

 Termin: 22 – 23  marca 2019 r., godzina 11.00.  Program w załączeniu. 

Karty zgłoszenia należy przesyłać do 11  marca 2019 r. na adres organizatora z dopiskiem na 

kopercie „Konkurs weterynaryjny”. 

 

VIII. NAGRODY 
 

Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii indywidualnej i drużynowej przewidziane są nagrody 

rzeczowe, dla wszystkich uczestników dyplomy. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową.  

2. Nie ma możliwości wykonania kserokopii pracy konkursowej.  

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora 


