
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z elementami florystyki 

 

OKRES NAUKI :  
Nauka trwa 4 lata         
Podbudowa: gimnazjum 
Forma nauki: szkoła dzienna dla młodzieży 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu 
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni; 

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień; 

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu; 

nauczane przedmioty zawodowe: Historia architektury krajobrazu, 
Język obcy zawodowy, Mechanizacja, Ochrona krajobrazu, Ogólna 
uprawa roślin, Organizacja i prace na terenie budowy, Podejmowanie 
działalności gospodarczej, Podstawy budownictwa, Projektowanie 
architektury krajobrazu, Rośliny ozdobne, Urządzanie terenów zielonych, 
Zajęcia praktyczne 
Zajęcia praktyczne  1 dzień w tygodniu w klasie I, II i III na warsztatach i 
obiektach szkolnych, praktyka zawodowa 4 tygodnie (160 godzin) w 
klasie III poza szkołą.  
Dwa przedmioty rozszerzone (od II klasy)  matematyka  i  geografia lub 
historia ( do wyboru) 

Po 4 letniej nauce w szkole nauczymy cię: 

 rozpoznawać gatunki roślin ozdobnych, chwastów, typy i rodzaje 
gleb 

 rozróżniać  i dobierać  narzędzia, sprzęt i maszyny do prac 
związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych; 

 wykonywać rysunki odręczne z zastosowaniem różnych technik 
rysunkowych i barwnych oraz z wykorzystaniem technik 
komputerowych; 

 projektować  układy roślinne z uwzględnieniem warunków 
siedliskowych i wartości dekoracyjnych;  



 dobierać rośliny do urządzania ogrodów, parków i terenów 
zielonych 

 wykonywać podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne roślin 
ozdobnych; 

 przeprowadzać inwentaryzację szaty roślinnej; 

 rozliczać koszty robót i materiałów związanych z wykonywaniem 
i pielęgnacją obiektów roślinnych 

 wykonywać projekty florystyczne ( stroiki , wiązanki itp.) 

By zdobyć tytuł technika architektury krajobrazu  trzeba zdać dwa 

egzaminy z następujących kwalifikacji:  

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów 

architektury krajobrazu po III klasie 

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 

obiektów małej architektury krajobrazu  w IV klasie po I semestrze 

Absolwenci szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu  mogą 
podejmować pracę w: 

 pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania 
architektury krajobrazu 

 przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem 
obiektów architektury krajobrazu 

 jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na 
stanowiskach związanych  
z utrzymaniem terenów zielonych  

 przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż , w których znajdują 
się obiekty architektury krajobrazu  

 instytucjach związanych z ochroną środowiska  
 parkach narodowych i krajobrazowych  
 mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny 

rachunek  

 


