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Budynek naszej szkoły :



Co to jest architektura krajobrazu?

Architektura krajobrazu jest dziedziną nauki
związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni
człowieka za pomocą szaty roślinnej,
elementów wody, ukształtowania terenu i
architektury.

Zajmuje się czynnikami, które tworzą charakter
otaczającego krajobrazu, które mogą być
naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca
roślinność, gleba, klimat, lub antropogeniczne-
jak architektura i kultura regionu oraz
miejscowe tradycje i potrzeby społeczne.





Przedmioty zawodowe:

1. Podstawy architektury krajobrazu  

2. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu  

3. Projekty obiektów architektury krajobrazu 

4. Prace w obiektach architektury krajobrazu 

5. Obiekty małej architektury krajobrazu 

6. Język obcy w architekturze krajobrazu

7. Przepisy ruchu drogowego kategorii T 

8. Działalność gospodarcza w architekturze 

krajobrazu

9. Praktyka zawodowa 



Kształcenie w technikum jest 2-etapowe

KWALIFIKACJA R-21

1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 
roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

KWALIFIKACJA R-22

2. Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury.

KAŻDY ETAP TRWA 2 LATA I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM.



Uczymy się między innymi:

➢ O typach krajobrazów

➢ O historii ogrodów



➢ O gatunkach roślin➢ O pielęgnacji roślin



➢ Jak projektować tereny zieleni

➢ Jak sadzić rośliny





➢ Jak pielęgnować tereny 

zieleni

➢ Jak projektować 

małą architekturę ogrodową









Nasza szkoła oferuje Ci:

• Przygotowanie do studiów na kierunkach: biologia, botanika, 

architektura krajobrazu, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna

• Świetną zabawę połączoną z rozwijaniem własnych umiejętności 

manualnych podczas zajęć praktycznych

• Rozwijanie zainteresowań, odkrywanie talentów, poszerzanie 

horyzontów

A PONADTO:



➢ Praktyki
w terenie

• Nauka i zabawa to 
połączenie idealne 
bez względu na 
wiek









➢Zajęcia 
praktyczne 
z eksploatacji 
maszyn

• Darmowy kurs na 
prawo jazdy 
kategorii T



➢ Projektujemy, rysujemy, 
robimy makiety















➢ Jeździmy na wycieczki – zawodowe (targi, 
konferencje, wykłady, warsztaty) i nie tylko











➢ Organizujemy i bierzemy udział w 
konkursach i wystawach prac uczniów



➢ Uczniowie
naszej szkoły
mogą rozwijać
się także
angażując się
w różnego
rodzaju
wolontariat



➢ Prowadzimy koło teatralne i 
przygotowujemy szkolne uroczystości







W naszej szkole można spędzić niezapomniane chwile, 
nawiązać wiele znajomości, spełnić swoje marzenia i realizować 

życiowe pasje. 

Dołącz do nas, bo warto! ;)


