
  

TECHNIK HODOWCA KONI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Ornontowicach



  

● Technik hodowca koni
to zawód proponowany 
dla uczniów kochających 
zwierzęta i pragnących swoją 
dalszą drogę kariery 
zawodowej łączyć z pracą 
z końmi. 

● Celem nauczania zawodu jest 
opanowanie przez uczniów 
umiejętności koniecznych 
do prawidłowego 
wykonywania 
i organizowania prac 
w gospodarstwie hodującym 
i użytkującym konie.



  

 
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

● Jest realizowane w trakcie praktyki zawodowej w stadninach koni, 
na zajęciach praktycznych, które są realizowane w warsztatach 
i pracowniach szkolnych, stajniach, stadninach oraz gospodarstwach 
indywidualnych. 

● W klasie II, III, i IV nauka zawodu realizowana jest na praktyce z indywidualnym 
oderwaniem od zajęć lekcyjnych. 

● Uczniowie mają zapewnioną bezpłatną naukę jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T) 
oraz naukę jazdy konnej.



  

NAUKA ZAWODU

Uczniowie kształcący się w zawodzie 
technik hodowca koni w ciągu 
czteroletniego cyklu kształcenia 
zdają dwa egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje:
● Kwalifikacja R.19.- Organizowanie 

chowu i hodowli koni
● Kwalifikacja R.20- Szkolenie 

i użytkowanie koni

Ukończenie szkoły oraz dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane
w krajach Unii Europejskiej.



  

PLAN NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK HODOWCA KONI

● Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym (735 godzin)
● Produkcja rolnicza
● Technika w rolnictwie
● Przepisy ruchu drogowego
● Działalność gospodarcza w rolnictwie
● Chów i hodowla koni
● Podstawy użytkowania koni
● Język obcy zawodowy

● Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (735 godzin)
● Prowadzenie produkcji rolniczej
● Obsługa środków technicznych
● Prowadzenie chowu i hodowli koni
● Użytkowanie koni
● Praktyki zawodowe



  

Szkoła współpracuje między 
innymi z Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego 
w Mikołowie, dzięki czemu 
nasi uczniowie mają okazję 
uczestniczyć w wielu kursach i 
szkoleniach o tematyce 
rolniczej.



  

A poza szkołą...
Uczniowie chętnie uczestniczą w zawodach i 
imprezach jeździeckich, m. in.: w przeglądach 
hodowlanych, zawodach skokowych, czy obchodach 
dnia św. Huberta.



  

Co po szkole?

● Absolwenci mogą podjąć pracę w:
●  ośrodkach jeździeckich i hodowlanych,
●  agroturystyce, 
●  turystyce konnej
●  a także prowadzić własne gospodarstwa. 

● Chętni mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. 

● Zawód ten daje uprawnienia rolnicze. 



  


