
PRAKTYKA ZAWODOWA 

 

Praktyka zawodowa może dotyczyć następujących działów: 

 

I. Wykonywanie projektów terenów zieleni podczas praktyki zawodowej 

II. Opracowanie projektów graficznych w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego podczas 

praktyki zawodowej 

III. Uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych podczas praktyki zawodowej 

IV. Prace w obiektach małej architektury krajobrazu podczas praktyki zawodowej 

1. Szczegółowe efekty kształcenia: 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

OGR.03.1.2) charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy 

i ochrony środowiska 

2)1 wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 

2)2 wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy 

i ochrony środowiska 

 

OGR.03.1.3) opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

3)1 wskazuje obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

3)2 wskazuje obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

3)3 wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy 

3)4 wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy 

3)5 wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który zachorował na chorobę zawodową 

 

OGR.03.1.4) opisuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 

4)1 wskazuje skutki oddziaływania czynników fizycznych na organizm człowieka 

4)2 wskazuje skutki oddziaływania czynników chemicznych na organizm człowieka 

4)3 wskazuje skutki oddziaływania czynników biologicznych na organizm człowieka 

4)4 wskazuje skutki oddziaływania czynników psychofizycznych na organizm człowieka 

4)5 opisuje skutki oddziaływania czynników niebezpiecznych i uciążliwych na organizm 

człowieka 

OGR.03.1.5) dobiera środki techniczne ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 

5)1 rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 

5)2 dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych 

5)3 dobiera odzież ochronną do rodzaju prac wykonywanych w zakresie zadań zawodowych 

5)4 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież ochronną podczas wykonywania prac 

w zakresie zadań zawodowych 

OGR.03.1.6) ocenia wybrane stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

6)1 określa kryteria ergonomicznej struktury przestrzennej stanowisk pracy 

6)2 organizuje wybrane stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

6)3 organizuje działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia na 

stanowisku pracy 

OGR.03.1.7) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 

7)1 opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego 

7)2 ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego 

7)3 zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku 

7)4 układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 

7)5 powiadamia odpowiednie służby 

7)6 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie 

7)7 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

np. omdlenie, zawał, udar 

7)8 wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 

Resuscytacji i Europejskiej Rady 

OGR.03.2.1) charakteryzuje grupy i gatunki roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu 

1)1 rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych (jednorocznych, dwuletnich i bylin) oraz drzew i krzewów 

1)2 określa gatunki roślin ozdobnych (jednorocznych, dwuletnich i bylin) oraz drzew i krzewów 
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OGR.03.2.3) charakteryzuje zasady tworzenia kompozycji przestrzennych 

3)1 określa style kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu 

3)2 rozróżnia podstawowe elementy kompozycji wnętrz krajobrazowych 

3)3 rozróżnia czynniki kompozycji we wnętrzu krajobrazowym 

OGR.03.2.4) stosuje zasady rysunku technicznego 

4)1 posługuje się przyborami i materiałami kreślarskimi 

4)2 stosuje linie rysunkowe i kreskowania zgodnie z normami 

4)3 wykonuje kreślenie figur i konstrukcji geometrycznych 

4)4 stosuje ogólne zasady rzutowania i wykonywania przekrojów 

4)5 stosuje zasady wymiarowania odczytuje oznaczenia graficzne 

ORG.03.2.6) korzysta z usług instytucji działających na rzecz wsi i rolnictwa 

6)1 potrafi skorzystać z usług wybranych instytucji dla realizacji wybranego przedsięwzięcia 

ORG 03.2.8) sporządza biznes plan dla przedsiębiorstwa ogrodniczego 

8)1 planuje działania marketingowe w działalności gospodarczej 

8)2 dokonuje analizy ekonomiczno – finansowej przedsięwzięcia  

8)3 sporządza biznesplan dla przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem, urządzaniem 

pielęgnacją terenów zieleni 

OGR.03.2.9) rozpoznaje właściwe normy i procedur oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 

9)1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności 

OGR.03.3. 5) charakteryzuje rodzaje zabiegów uprawowych w obiektach architektury krajobrazu 

5)2 wykonuje zabiegi uprawowe przygotowujące glebę pod nasadzenia roślinne 

5)1 dobiera rodzaje zabiegów uprawowych do rodzaju nasadzenia roślinnego 

5)4 stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu zabiegów uprawowych 

i technicznych 

OGR.03.3.6) charakteryzuje sposoby rozmnażania roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu 

6)1 określa sposoby rozmnażania wskazanych roślin 

OGR.03.3.7) charakteryzuje sposób prowadzenia szkółki roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu 

7)1 dobiera sposób rozmnażania do gatunku rośliny szkółkarskiej 

7)2 określa sposoby prowadzenia materiału szkółkarskiego, np. w gruncie, w pojemnikach 

7)3 dobiera zabiegi pielęgnacyjne do sposobu prowadzenia materiału szkółkarskiego w szkółkach roślin 

ozdobnych 

7)4 ocenia jakość asortymentu szkółkarskiego 

OGR.03.3.8) charakteryzuje rodzaje podłoży w produkcji roślin ozdobnych 

8)1 dobiera podłoża do uprawy określonych gatunków roślin ozdobnych 

8)2 dobiera pojemniki do uprawy roślin ozdobnych 

OGR.03.3.9) charakteryzuje nawożenie roślin w obiektach architektury krajobrazu 

9)1 rozpoznaje objawy niedoboru składników pokarmowych w roślinach 

9)2 dobiera nawozy do rodzaju uprawy roślin ozdobnych w obiektach architektury krajobrazu 

9)3 wykonuje nawożenie roślin ozdobnych 

9)4 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas nawożenia roślin ozdobnych 

OGR.03.3.10) charakteryzuje chwasty, choroby i szkodniki roślin ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu 

10)1 rozróżnia chwasty, choroby i szkodniki występujące w roślinnych obiektach architektury krajobrazu 

10)2 określa objawy chorób oraz sposoby żerowania szkodników na roślinach ozdobnych 

10)3 dobiera metody zwalczania chwastów, chorób i szkodników 

10)4 posługuje się programem ochrony roślin ozdobnych 

10)5 dobiera środki ochrony roślin do zwalczania chwastów, chorób i szkodników występujących 

w roślinnych obiektach architektury 

10)6 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas używania środków ochrony roślin 

OGR.03.3.12) charakteryzuje dekoracje roślinne stosowane w architekturze krajobrazu 

12)1 wskazuje rośliny stosowane w kompozycjach 

12)2 dobiera rośliny do rodzaju kompozycji 

 

OGR.03.4.1) charakteryzuje kompozycje roślinne w projektach obiektów architektury krajobrazu 

1)1 analizuje wnętrza krajobrazowo-architektoniczne ocenia wpływ uwarunkowań przyrodniczych na 

rozwiązania projektowe 
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OGR.03.4.2) charakteryzuje elementy roślinne w obiektach architektury krajobrazu 

2)2 przedstawia etapy projektowania koncepcyjnego roślinności drzewiastej 

2)4 przedstawia etapy projektowania koncepcyjnego muraw 

2)6 przedstawia etapy projektowania koncepcyjnego form kwiatowych w architekturze krajobrazu 

2)8 przedstawia etapy projektowania ogrodów specjalnych 

OGR.03.4.4) oblicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych 

4)1 kalkuluje koszty robocizny, materiałów, roślin oraz pracy maszyn, narzędzi i sprzętu 

4)2 stosuje programy komputerowe wspomagające rozliczenie 

OGR.03.5.1) wykonuje inwentaryzację szaty roślinnej 

1)2 planuje prace z wykorzystaniem sprzętu do wykonania inwentaryzacji szaty roślinnej 

1)3sporządza inwentaryzacje szaty roślinnej 

 

OGR.03.5.2) planuje prace związane z sadzeniem i przesadzaniem drzew i krzewów ozdobnych 

2)1 dobiera sposoby przygotowania terenu pod nasadzenia do rodzaju sadzonki oraz terminu sadzenia 

2)2 dobiera termin sadzenia drzew i krzewów ozdobnych do rodzaju sadzonki oraz terenu 

2)3 dobiera sposoby transportu i przechowywania drzew i krzewów ozdobnych 

2)4 sporządza plany nasadzeń odręcznie oraz z wykorzystaniem programów wspomagających 

projektowanie 

2)5 planuje sadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami 

w czasie prowadzenia prac budowlanych 

2)6 wykonuje prace związane z sadzeniem drzew i przesadzaniem drzew i krzewów ozdobnych oraz 

zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniami w czasie prowadzenia prac budowlanych 

2)7 ocenia jakość wykonywanych prac 

 

OGR.03.5.3) planuje prace związane z pielęgnacją drzew i krzewów ozdobnych  

3)1 dobiera narzędzia, maszyny, i urządzenia do wykonywania prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów 

ozdobnych 

3)2 organizuje prace pielęgnacyjne drzew i krzewów ozdobnych 

3)3 wykonuje prace pielęgnacyjne drzew i krzewów ozdobnych 

3)4 ocenia jakość wykonywanych prac związanych z pielęgnacją drzew i krzewów ozdobnych 

 

OGR.03.5.4) planuje prace związane z zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, żywopłotów, rabat i 

ogrodów specjalnych 

4)1 sporządza harmonogramy prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, 

żywopłotów, rabat i ogrodów specjalnych 

4)2 dobiera gatunki roślin do zakładania trawników, kwietników, żywopłotów, rabat i ogrodów 

specjalnych 

4)3 sporządza plany nasadzeń roślinnych, w tym trawników, kwietników, żywopłotów, rabat i ogrodów 

specjalnych stosując programy komputerowe wspomagające projektowanie 

4)4dobiera sprzęt do zakładania i pielęgnacji trawników, kwietników, żywopłotów, rabat i ogrodów 

specjalnych 

4)5 organizuje prace związane z zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, żywopłotów, rabat 

i ogrodów specjalnych 

4)6 wykonuje prace związane z zakładaniem i pielęgnacja trawników, kwietników, żywopłotów, rabat 

i ogrodów specjalnych 

4)7 ocenia jakość wykonywanych prac związanych z zakładaniem trawników, kwietników, żywopłotów, 

rabat i ogrodów specjalnych 

OGR.03.5.7) wykonuje czynności związane z obsługą, przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn 

i urządzeń ogrodniczych 

7)1 dobiera maszyny i urządzenia do prac wykonywanych w ogrodnictwie 

7)2 stosuje się do zaleceń producenta maszyny lub urządzenia 

7)3 dobiera materiały eksploatacyjne do maszyny lub urządzenia 

7)4 dobiera rodzaj przeglądu technicznego do czasu pracy maszyny lub urządzenia 

7)5 dobiera sposób konserwacji maszyn i urządzeń 

7)6 konserwuje maszyny i urządzenia 

7)7 wykonuje obsługę codzienną ciągnika rolniczego i przyczepy 

7)8 kontroluje sprawność układów i instalacji ciągnika rolniczego i przyczepy 

7)9 przygotowuje maszyny i urządzenia do sezonu zimowego 

OGR.03.6.3) stosuje integrowaną ochronę roślin 

3)1 opisuje sposoby zwalczania i działanie organizmów szkodliwych, w tym organizmów 

chorobotwórczych, organizmów wytwarzających mykotoksyny, chwastów, szkodników 
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3)2 opisuje metody ochrony roślin, w tym agrotechniczną hodowlaną, mechaniczną, fizyczną, 

biologiczną chemiczną oraz kwarantannę roślin 

3)3 wyjaśnia podstawowe wymagania integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji i rolnictwa 

ekologicznego, w tym: ograniczanie występowania organizmów szkodliwych, planowanie zabiegów 

ochrony roślin w oparciu o monitorowanie organizmów szkodliwych, progi szkodliwości 

organizmów szkodliwych, programy wspomagania decyzji w ochronie roślin, przeciwdziałanie 

powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin 

3)4 wyjaśnia zasady dobrej praktyki ochrony roślin 

3)5 opisuje sposób zwalczania szkodników artykułów rolno-spożywczych 

3)6 określa sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej 

3)7 opisuje sposoby stosowania środków ochrony roślin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 

pomieszczeń i magazynów 

3)8 przygotowuje opryskiwacz do pracy 

3)9 zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu ochrony roślin oraz skażeniom punktowym 

środkami ochrony roślin 

3)10 określa sposoby informowania o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego 

3)11 potwierdza sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 

3)12 stosuje opryskiwacz ciągnikowy polowy i sadowniczy zgodnie z przepisami prawa 

OGR.04.4.3) wykonuje inwentaryzację elementów małej architektury krajobrazu 

3)1 określa etapy wykonywania inwentaryzacji 

3)2 sporządza dokumentację inwentaryzacyjną elementów 

OGR.04.4.5) planuje realizację inwestycji w architekturze krajobrazu 

5)1 stosuje zasady kompozycji w projektach małej architektury krajobrazu 

5)2 analizuje schemat przebiegu procesu inwestycyjnego, np. ogrodu przydomowego, skweru, ogrodu 

przyszkolnego 

5)3 planuje prace z wykorzystaniem maszyn, narzędzi i sprzętu do robót ogólnobudowlanych 

5)4 podaje zasady organizacji placu budowy 

5)5 wymienia dokumenty prowadzenia budowy ogrodu 

5)6 wskazuje sposoby zabezpieczeń elementów przyrodniczych 

5)7 określa prace związane z prowadzeniem robót ziemnych 

5)8 określa metody zabezpieczania terenu przed erozją 

5)9planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych obiektów małej architektury krajobrazu 

 

OGR.04.4.6) planuje roboty ziemne związane z budową elementów małej architektury krajobrazu 

6)1 dobiera maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt do robót ziemnych 

6)2 planuje roboty ziemne związane z budową elementów małej architektury krajobrazu (np. wykop pod 

fundament ławki ogrodowej 

OGR.04.4.7) charakteryzuje maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt stosowane do wykonywania obiektów małej 

architektury krajobrazu 

7)1 odczytuje instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi oraz sprzętu stosowanych do 

wykonywania obiektów małej architektury krajobrazu 

7)2 wymienia maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt stosowane do wykonywania obiektów małej 

architektury krajobrazu 

7)3 wskazuje zastosowanie maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu do wykonywania obiektów małej 

architektury krajobrazu 

7)4 określa metody konserwacji i przechowywania maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu zgodnie 

z instrukcją użytkowania 

OGR.04.4.8) przygotowuje projekty koncepcyjne i wykonawcze elementów małej architektury krajobrazu 

8)1 wykonuje odręczne rysunki kompozycyjne obiektów małej architektury krajobrazu 

8)2 wykonuje projekty koncepcyjne i wykonawcze elementów małej architektury krajobrazu, 

np. trejaż, pergola, ławka, piaskownica 

OGR.04.4.9) oblicza koszt robocizny, materiałów i sprzętów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów 

małej architektury krajobrazu 

9)1 kalkuluje koszty robocizny, materiałów i sprzętu (koszty pośrednie i bezpośrednie) 

9)2 sporządza zestawienie kosztów robocizny, materiałów 

OGR.04.4.10) wykorzystuje programy komputerowe w projektowaniu architektury krajobrazu 

10)1 stosuje programy komputerowe w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu 

10)2 stosuje programy komputerowe w etapach koncepcji, projektu i wizualizacji 

10)3 stosuje techniki prezentacji projektów 

10)4 stosuje programy komputerowe wspomagające rozliczanie kosztów budowy obiektów małej 

architektury krajobrazu 
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OGR.04.5.2) realizuje budowę elementów małej architektury krajobrazu 

2)1 wykonuje pomiary geodezyjne 

2)2 dobiera sposoby wykonania elementów małej architektury krajobrazu (np. nawierzchni, schodów, 

murków) 

2)3 dobiera materiały, maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt do wykonania elementów małej 

architektury krajobrazu 

2)4 stosuje instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu 

2)5 posługuje się maszynami, urządzeniami, narzędziami i sprzętem do robót ogólnobudowlanych 

2)6 organizuje teren budowy obiektów małej architektury 

2)7 wykonuje roboty ziemne związane z budową obiektów małej architektury 

2)8 wykonuje elementy małej architektury krajobrazu (np. ścieżki, schody terenowe, pergole) 

2)9 ocenia jakość wykonanych prac 

OGR.04.5.3) realizuje naprawy i konserwacje elementów małej architektury krajobrazu 

3)1 dobiera materiały do napraw i konserwacji elementów małej architektury 

3)4 dobiera narzędzia i sprzęt do napraw i konserwacji elementów małej architektury 

OGR.03.8.1), OGR.04.7.1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej 

OGR.03.8.2), OGR.04.7.2) planuje wykonanie zadania 

OGR.03.8.3), OGR.04.7.3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania 

OGR.03.8.4), OGR.04.7.4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 

OGR.03.8.5), OGR.04.7.5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem  

OGR.03.8.6), OGR.04.7.6) doskonali umiejętności zawodowe 

OGR.03.8.7), OGR.04.7.7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 

OGR.03.8.8), OGR.04.7.8) negocjuje warunki porozumień 

OGR.03.8.9), OGR.04.7.9) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów  

OGR.03.8.10), OGR.04.7.10) współpracuje w zespole 

OGR.03.9.1), OGR.04.8.1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 

OGR.03.9.2), OGR.04.8.2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 

OGR.03.9.3), OGR.04.8.3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 

OGR.03.9.4), OGR.04.8.4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 

OGR.03.9.5), OGR.04.8.5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków 

i jakości pracy 

I. Materiał nauczania 

I. Wykonywanie projektów terenów zieleni podczas praktyki zawodowej 

Instytucje ochrony pracy. Obowiązki pracownika w zakresie BHP. Wykonywanie odręcznych projektów terenów 

zieleni z zastosowaniem różnych technik. Zastosowanie roślin w architekturze krajobrazu. Opracowywanie projektów 

z wykorzystaniem programów komputerowych. 

II. Opracowanie projektów graficznych w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego podczas praktyki 

zawodowe 

Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Analiza warunków siedliskowych. Specyfikacja dendrologiczna 

wskazanych terenów. Opracowywanie projektu koncepcyjnego. Kosztorysowanie wykonanych projektów. 

III. Uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych podczas praktyki zawodowej 

Wymagania glebowe i technologia uprawy roślin ozdobnych. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-uprawowe roślin 

ozdobnych. Metody sadzenia roślin. Organizacja sadzenia roślin ozdobnych. Wykorzystanie sprzętu mechanicznego 

do uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych. Wykorzystanie sprzętu mechanicznego w pielęgnacji terenów zieleni. 

Wykorzystanie roślin ozdobnych w architekturze krajobrazu. Zastosowanie roślin ozdobnych w wykonywaniu 

kompozycji kwiatowych. Ocena stanu roślin. Kompozycje dekoracyjne wykorzystujące różnorodne rośliny.  

IV. Prace w obiektach małej architektury krajobrazu podczas praktyki zawodowej 

Projekty typowe obiektów architektury krajobrazu. Roboty ziemne wykonywane przy budowie obiektów architektury 

krajobrazu.. Sposoby zabezpieczania materiałów i ich wyrobów przed wpływem czynników zewnętrznych. 

Technologia wykonywania elementów małej architektury. Organizacja materiałów i narzędzi niezbędnych do 

wykonania i elementu małej architektury.  

 

II. Ćwiczenia 

o Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla prac w wybranym obiekcie architektury krajobrazu. 

Korzystając z informacji biura projektowego i zawartych w niej informacjach: planu zagospodarowania, 

opisu specyfiki prac i zestawu proponowanych roślin uczeń wykonuje całą dokumentacje projektową. 



6 

 

Dokumentacja ta ma składać się z projektu koncepcyjnego, projektu szczegółowego oraz wizualizacji 

wybranych miejsc. Opracowane projekty są oceniane przez pracodawcę w dzienniczku praktyk. 

o Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej miejsca wskazanego w planie zagospodarowania 

przestrzennego. Korzystając z informacji zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego uczeń 

wykonuje kompleksowy projekt graficzny terenu zieleni. Dokumentacja projektowa powinna się składa się 

z projektu koncepcyjnego, projektu szczegółowego, wizualizacji wybranych miejsc oraz kosztorysu z 

opisami. 

o Wykonywanie podstawowych zbiegów pielęgnacyjno- uprawowych. 

o Sadzenie roślin. 

o Wykonywanie dekoracji roślinnych.  

o Analiza dokumentacji związanej z budową obiektów architektury krajobrazu. 

o Prace związane z pielęgnacją i konserwacją obiektów architektury krajobrazu. 

 

III. Środki dydaktyczne 

Opracowane projekty, mapy, katalogi roślin ozdobnych, stoły kreślarskie, programy komputerowe typu CAD wraz 

z komputerem z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch uczniów. Urządzenia multimedialne. Okazy naturalne 

roślin ozdobnych. Narzędzia i sprzęt uprawowy. Nawozy. Materiały pomocne w urządzaniu terenów zieleni (np. 

donice, agrowłóknina), zabezpieczaniu roślin na czas transportu, stabilizacji roślin.  

 

IV. Wskazania metodyczne do realizacji programu  

Całość pracy powinna mieć charakter ćwiczeń praktycznych ukierunkowanych na zdobycie przez uczniów 

konkretnych umiejętności typowych w pracy technika architektury krajobrazu. 

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w biurze projektowym firmy prowadzącej działalność z zakresu 

architektury krajobrazu wyposażonej w projekty koncepcyjne i wykonawcze, szkółkach roślin ozdobnych, centrach 

ogrodniczych, firmach zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni.  

Nabywanie przez uczniów umiejętności praktycznych ma być połączone z kreowaniem postawy zaangażowania 

i odpowiedzialności. Ćwiczenie tych postaw powinno przyczynić się do rozwoju kultury technicznej i ogólnego 

rozwoju osobowości każdego ucznia. Należy szczególnie zwrócić uwagę na stosowanie przez ucznia podczas pracy 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Ważne jest wdrażanie 

ucznia do stosowania tych przepisów w konkretnej sytuacji danego stanowiska pracy. 

Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika 

architektury krajobrazu. W czasie praktyk powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania 

informacji i logicznego myślenia. Praktyka zawodowa powinna być prowadzona z wykorzystaniem zróżnicowanych 

form: indywidualnie oraz grupowo. 

 

V. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

Kontrola i ocena efektów uczniów podczas praktyki zawodowej może być dokonywana za pomocą: 

 obserwacji wykonywanego ćwiczenia, 

 oceny sprawozdania z ćwiczenia.  

 oceny wykonanego projektu graficznego.  

Podczas oceniania efektów nauczania uczniów należy zwrócić uwagę na: 

 dobór środków ochrony osobistej, 

 stosowanie się do zasad bhp, 

 zachowanie bezpieczeństwa pożarowego, 

 zachowanie zasad minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko, 

 dyscyplinę i odpowiedzialność uczniów, 

 stopień opanowania umiejętności praktycznych, 

 stopień opanowania umiejętności społecznych współpracy w grupie.  

 

Wykonywana w trakcie praktyki zawodowej praca, opracowane projekty są oceniane przez pracodawcę w dzienniczku 

praktyk. 

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia 

do możliwości ucznia. 

 

 

 


