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ARCHITEKT KRAJOBRAZU…  
KTO TO JEST?

wyobraźnia i kreatywność to jego potencjał;

rysuje, wykreśla, oblicza i kalkuluje,
by powstał projekt np. placu zabaw czy 
skweru, na którym spotykasz się z kolegami;

często obsługuje koparki, kosiarki 
i specjalistyczne programy komputerowe.

Niebanalne umiejętności 

i 100% satysfakcji!!!



Nauka zawodu                                                  
w Centrum Edukacji Ogrodniczej

TECHNIK 
ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

trwa 
cztery 

lata

obejmuje przedmioty 
ogólnokształcące, 

więc możesz zdawać maturę

wiedzę i umiejętności zawodowe 
zdobywasz na przedmiotach 

specjalistycznych, praktykach 
i kursach kwalifikacyjnych 



Tworzymy projekty, 
a następnie przystępujemy 

do realizacji, 
wówczas oprócz kredek  

i ołówków potrzebne są rękawice 
i kask



PRZEDMIOTY ZAWODOWE

podstawy ogrodnictwa

kształtowanie i projektowanie obiektów małej  
architektury

rośliny ozdobne

projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu

podstawy projektowania terenów zieleni

eksploatacja środków technicznych stosowanych                           
w architekturze

język obcy zawodowy

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej



Elementy małej architektury ogrodowej



Po ukończeniu szkoły 
będziesz specjalistą, który…

projektuje, urządza i pielęgnuje ogrody i nie tylko

oblicza koszty materiałów i robót związanych         

z projektem

dużo wie na temat roślin ozdobnych

projektuje i wykonuje obiekty małej architektury -
plac zabaw, ogrodzenie, ogród skalny, grill ogrodowy

potrafi czytać dokumenty projektowo-techniczne 





EGZAMIN POTWIERDZI TWOJE 
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Nr 
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji
Liczba
godzin

Termin 
egzaminu

RL.21

Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury 

krajobrazu

530
II półrocze

klasy trzeciej

RL.22

Organizacja prac 
związanych z budową

oraz konserwacją obiektów 
małej architektury 

krajobrazu

520
I półrocze

klasy czwartej



Po ukończeniu szkoły możesz:

pracować w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem 
i zagospodarowaniem terenów zieleni

prowadzić własną firmę – tworzyć i wykonywać projekty na 
zlecenie klientów 

pracować w miejscach, w których potrzebne są uprawnienia do 
obsługi specjalistycznego sprzętu 

pracować jako specjalista w firmach w kraju i za granicą 

studiować architekturę krajobrazu





Oferty pracy dla Ciebie w kraju              
i za granicą





Możesz także prowadzić własną 
działalność gospodarczą,                     
tak jak nasi absolwenci: 

A&A Design Studio Landscape Architecture 
Adrianna Malczyk, Adrian Żak

tel. 785 614 594
Bachorski Wiktor Garden Service

tel.794 440 096
e-mail: biuro@garden-service.pl

No.Wik Architektura Krajobrazu Wiktor Nowakowski



Unikaj monotonii!

Zostań artystą sztuki projektowania 
otoczenia, w którym żyjesz.

Przyjdź, poznaj nas i zostań z nami.

Zapraszamy!!!



Materiały źródłowe:

www.ceogr.edu.pl
Instagram: centrum_edukacji_ogrodniczej
google.pl – grafika oznaczona do ponownego wykorzystania
www.rolmax.net.pl
https://pl.jooble.org/praca
www.olx.pl/praca
www.gify.net

Prezentację zawodu opracowały:
Barbara Krupińska
Marzena Andrzejewska


