Płace:

Z uwagi na fakt, iż jest to nowy zawód brak jest
danych dotyczących popytu i podaży na pracę
w zawodzie jeźdźca u pracodawców. Podobna
sytuacja występuje w kontekście wynagrodzeń
w tym zawodzie.

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Informacja o zawodzie

Kształcenie:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie jeździec
po potwierdzeniu kwalifikacji R.27. Jeździectwo
i trening koni może uzyskać dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie technik hodowca koni po
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.19.
Organizacja chowu i hodowli koni oraz po uzyskaniu
wykształcenia średniego.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Cecylii Plater - Zyberkówny
ul. Chyliczkowska 20
05 - 500 Piaseczno
tel. 22 - 756 - 73 - 54,
e-mail: zs.rcku2@interia.pl
http://zsrcku.com.pl
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Modrzewskiego 107
97-320 Wolbórz
tel. 44 61 64 351
e-mail: info@zswolborz.pl
www.zswolborz.pl
Jest to najbliższa Łodzi szkoła oferująca
kształcenie w pokrewnym kierunku.

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Jeździec
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 516408

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
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ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Jagiellońska 28, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50
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Jeździec to zawód dla pasjonatów jeździectwa
i treningu koni, którzy pragną zgłębić tajniki
jeździectwa i zasad treningu koni na poziomie
zaawansowanym.

•

przestrzeganie zasad żywienia i karmienia oraz
pojenia koni w tym przygotowywanie pasz;

•

stosowanie przepisów dot. dobrostanu koni
sportowych,
wyścigowych,
rekreacyjnych
i terapeutycznych;

•

dobieranie sprzętu i akcesoriów jeździeckich
oraz dopasowywanie sprzętu jeździeckiego do
budowy ciała konia i jeźdźców;

•

przygotowanie
prowadzenie;

•

prezentowanie koni na pokazach i aukcjach;

•

przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
dotyczących
poruszania
się
wierzchem
i zaprzęgiem konnym;

•

przestrzeganie
zasad
treningu
koni
z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych,
wieku
oraz
planowanych
obciążeń
treningowych;

•

stosowanie pielęgnacji powysiłkowej
odnowy biologicznej koni;

•

obsługiwanie
maszyny
i
stosowanych do treningu koni;

Zadania zawodowe:
Do zadań zawodowych jeźdźca należą:
•

wykonywanie czynności związanych z chowem
i hodowlą koni;

•

przygotowywanie koni do użytkowania
sportowego,
wyścigowego,
rekreacyjnego
i terapeutycznego;

•

wykonywanie
czynności
związanych
z treningiem koni sportowych, wyścigowych,
rekreacyjnych i terapeutycznych;

•

obsługa urządzeń związanych z użytkowaniem
i treningiem koni;

•

prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego
z przyczepą;

•

ocena przydatności koni do różnych sposobów
ich użytkowania;

•

dobór sposobów postępowania z końmi
z uwzględnieniem ich cech psychofizycznych;

•

wykonywanie
czynności
związanych
z codzienną pielęgnacją i utrzymaniem koni;

•

wykonywanie
czynności
pomocniczych
związanych z okresową pielęgnacją kopyt;

•

przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki
weterynaryjnej koni;

•

rozpoznawanie typowych objawów chorób i
urazów koni;

•

udzielanie pierwszej pomocy w przypadku
zranień i wypadków koni oraz zapewnienie
opieki zgodnie z zaleceniami lekarza
weterynarii;

•

koni

do

treningu

i

jego

oraz

urządzenia

oswajanie koni ze sprzętem i urządzeniami
stosowanymi w sportowym, wyścigowym
rekreacyjnym i terapeutycznym użytkowaniu
koni.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
6 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz. U. z 2015 r., poz.1873) określa, że
zawód jeździec można zdobyć w zasadniczej szkole
zawodowej oraz na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.

Wymagania psychofizyczne:
W tym zawodzie niezbędne są zarówno kompetencje
miękkie jak i odpowiednie cechy fizyczne związane
z wytrzymałością na stres i szybkie tempo pracy.
Wymagana jest wysoka sprawność fizyczna,
zainteresowanie przyrodą i właściwy stosunek do
zwierząt. Na sprawność motoryczną wpływają:
zdolności kondycyjne (siła, szybkość, moc,
wytrzymałość, gibkość) oraz koordynacyjne
(dostosowanie
ruchu,
różnicowanie
ruchu,
zdolności: utrzymywania równowagi, szybkiej
reakcji, orientacji, sprzężenia ruchów, rytmizacji).
Wskazane są obowiązkowość jak również dolności
organizacyjne
a
także
spostrzegawczość
i opanowanie. Praca w tym zawodzie wymaga
również wysokiej odporności emocjonalnej;
pożądanymi
cechami
są
wytrwałość
i cierpliwość oraz dokładność. Przydatna jest
znajomość języka angielskiego oraz gotowość do
nieustannego podnoszenia kwalifikacji, rozwoju
zawodowego.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Choroby organiczne układu nerwowego ujawniające
się w postaci trwałych postępujących niedowładów
kończyn górnych i dolnych.
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu
jeźdźca mogą być
choroby układu kostnego
i zaburzenia równowagi.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Zatrudnienie
jeździec
może
znaleźć
w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie,
hodowli i użytkowaniu koni; w przedsiębiorstwach
agroturystycznych; w przedsiębiorstwach rolnych;
mogą prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne,
a także samodzielnie prowadzić działalność
gospodarczą.

