
 

INFORMACJA O ZAWODZIE  

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 

Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym  

z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych  

i architektonicznych oraz z uwzględnieniem 

rozmaitych czynników, które tworzą charakter 

otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania 

naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca 

roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu  

i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. 

Szczególną i z pewnością jedną z najważniejszych ról 

architektury krajobrazu jest kształtowanie  

i przekształcanie istniejących przestrzeni otwartych, a także inwentaryzacja i rewaloryzacja założeń 

krajobrazowych oraz  architektonicznych (ogrodów, parków, skwerów, ulic), co ma szczególne znaczenie 

w dobie rozwijającej się infrastruktury na terenach zurbanizowanych.  

Technicy architektury krajobrazu należą do 

grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy 

oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, 

których  zaangażowanie przyczyni  się do podniesienia 

obrotów firm prowadzących działalność w zakresie 

architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą 

tworzyć własną jednoosobową firmę w branży 

architektury krajobrazu. Analiza internetowych ofert 

pracy,  wykonywana w oparciu o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje,  

że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana 

architektura krajobrazu.  

 

 

Nauka trwa 4 lata i obejmuje 2 kwalifikacje z których uczeń po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo 

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:  

 

RL.21  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  

RL.22  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury 

krajobrazu 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajobraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skwer


 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:  

 

 teoretyczne: 

 Podstawy architektury krajobrazu 

 Obiekty małej architektury krajobrazu  

 Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu  

 Przepisy ruchu drogowego T 

 Działalności gospodarcza w architekturze krajobrazu 

 Język obcy w architekturze  krajobraz; 

 

 praktyczne: 

 Projekty obiektów architektury krajobrazu 

 Prace w obiektach architektury krajobrazu 

 PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM  KIERUNKU: 

 

 opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni, 

 urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień, 

 urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu, 

 prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami). 

 

 

CO ZAPEWNIA SZKOŁA: 

 

 zajęcia teoretyczne i praktyczne  na terenie szkoły i przy współpracy z innymi podmiotami, 

 zajęcia w pracowni informatycznej z wykorzystaniem programów AutoCad i Gardenphilia, 

 zajęcia i pokazy w szkółkach ogrodniczych, 

 wycieczki przedmiotowe, 

 wyjazdy na targi, 

 możliwość zakwaterowania w bursie, 

 bezpłatne bilety miesięczne na dojazd do szkoły na terenie powiatu człuchowskiego, 

 możliwość dofinansowania do prawa jazdy (50% kat. B i/lub T), 

 wszechstronny rozwój poprzez udział  w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, 

koszykówka), teatralnych i  muzycznych (mamy własny zespół muzyczny). 

 

 

ABSOLWENT: 

 

 produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje,  

 urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich,   



 wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników, 

 planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich,  

 wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów,  

 posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji 

terenów zieleni  oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego 

projektu,  

 przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów,  

 zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, 

  przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin, 

 wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia,  

 terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach,  

 w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej,  

 nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki,  

 odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie, 

 może podjąć pracę w:  

 w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, 

  jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, 

  jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii,  

 ochrony środowiska,  

 kształtowania i pielęgnacji zieleni,  

 w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,  

 u właścicieli obiektów krajobrazowych,  

 w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych , 

 może prowadzić własną działalność gospodarczą i ubiegać się o fundusze z UE. 

 

Dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu potwierdza 

posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne 

gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. 



 

 

 

       


