
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 
 

Praca technika architektury krajobrazu polega głównie na zakładaniu oraz 

projektowaniu terenów zieleni, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla obiektów 

użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych.  

 

Zawód ten umożliwia podjęcie pracy zawodowej w firmach zajmujących się 

zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni, projektowaniem 

i wykonawstwem elementów małej architektury, zagospodarowaniem terenów 

pobudowanych oraz w przedsiębiorstwach szkółkarskich i ogrodniczych.  

 

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany również do prowadzenia 

samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie. 

 

Ważnymi zadaniami więc w zawodzie technika krajobrazu jest dobór roślin do nasadzeń, takich jak rabaty bylinowe, nasadzenia 

drzew i krzewów ale również prace geodezyjne dotyczącymi zakładania trawników, czy niwelacji terenu oraz uprawa 

i nawożeniem gleby. 

 

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zdania dwóch egzaminów potwierdzających  

kwalifikacje: 

 

Nr kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu 

R.21. 
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architek-

tury krajobrazu. 
po I semestrze III klasy 

R.22. 
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów 

małej architektury krajobrazu po I semestrze IV klasy 

 



 

Po czterech latach nauki absolwenci szkoły zdają egzamin maturalny, 

natomiast tytuł technika architektury krajobrazu uzyskują  po zdaniu obu 

kwalifikacji. Potwierdzony jest on dyplomem państwowym suplementem 

opisującym posiadane kwalifikacje wystawionym w języku polskim 

i angielskim. Dokumenty te są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej 

 

Kształcenie ucznia realizowane jest na przedmiotach ogólnokształcących 

w tym obowiązkowo dwa języki obce i zawodowych takich jak: 

 

 Ekonomika przedsiębiorstw 

 Język obcy w zawodzie 

 Ochrona i kształtowanie krajobrazu 

 Podstawy architektury krajobrazu   

 Rośliny ozdobne 

 Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni   

 Eksploatacja maszyn i urządzeń 

 Pracownia projektów architektury krajobrazu  

 Pracownia obiektów architektury krajobrazu 

 

Praktyki zawodowe 

 

 dwa tygodnie w klasie drugiej  

 trzy tygodnie w klasie trzeciej  

Istnieje  również możliwość odbycia praktyki zawodowej 

w gospodarstwach ogrodniczych w Holandii oraz staży zawodowych 

w Niemczech. Szkoła współpracuje również ze szkołami na Litwie 

oraz we Francji co również daje możliwość wyjazdu na praktyki lub 

staże w tym kierunku. 



 

  

Kilka ciekawostek i niusów na temat naszej szkoły i kierunku technik 

architektury krajobrazu: 

 

Co roku nasza szkoła bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności 

rolniczych w różnych blokach tematycznych między innymi w bloku 

architektura krajobrazu. Gdzie od czterech lat -  od kiedy blok pojawił się 

na olimpiadzie – uczniowie technikum architektury krajobrazu 

zdobywają najwyższe noty w etapie okręgowym (odbywa się on na 

Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim) i reprezentują nasze 

województwo na etapie centralnym. Kilkoro z nich Wygrało indeksy na 

wymarzone studia 

wyższe. 

 

 

W szkole poza ciągłą nauką i lekcjami nauczyciele przedmiotów 

zawodowych prowadzą koła zainteresowań nawiązujących 

i rozszerzających zawód technika architektury krajobrazu. Jest to koło 

florystyczne oraz pracowania rękodzieła „Kreatywny Pegaz” 

 


