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Technik architektury krajobrazu to zawód przygotowujący do projektowania

aranżacji przestrzeni – projektowania ogrodów, dobierając funkcjonalne i estetyczne

rozwiązania tak, aby przestrzeń była komfortowa i atrakcyjna wizualnie.

Technik architektury krajobrazu zdobywa dwie kwalifikacje:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów             

architektury krajobrazu.

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów  

małej architektury krajobrazu.



Technik architektury krajobrazu:
• Planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznacza 

miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i 

krzewów.

• Produkuje rośliny ozdobne i materiały szkółkarskie.

• Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów 

wiejskich.

• Przygotowuje tereny do obsadzeń, miejsca do sadzenia drzew

i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe. 

• Dokonuje wyboru drzew, krzewów i bylin.

• Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu.



Czego uczymy?

• Realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym 

oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej.

• Projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów 

estetycznych i ekologicznych.

• Pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów 

architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach...).

• Prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad 

marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.



Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

• Zajęcia lekcyjne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych

w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają

z oprogramowania komputerowego do nauczania kosztorysowania

i dokumentacji projektowej. Pracownie przedmiotów zawodowych

dostosowane są do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w Centrum Kształcenia

Praktycznego i firmach zajmujących się przygotowaniem, urządzaniem

i pielęgnują tereny zieleni miast i obszarów wiejskich.



Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

• Po skończeniu szkoły – zdaniu  wszystkich kwalifikacji uzyskujesz tytuł  TECHNIKA.

• Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.

• Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na STUDIACH WYŻSZYCH.

• Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym,

jak i zagranicznym.

• Dobrzy fachowcy są wysoko opłacani.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu może pracować

• w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, 

• w jednostkach realizujących   i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, 

• w jednostkach administracji sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,

• w jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, 

ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.),

• w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,

• prowadząc własną działalność gospodarczą.


