
 
 
 
 

 
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA UCZNIÓW  

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. Wł. Grabskiego w Grudziądzu  
 

KSZTAŁCĄCEJ SIĘ W ZAWODZIE : TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (314202) 
                                  

Uczniowie powinni pracować na indywidualnych stanowiskach pracy, aby zapoznać realne warunki pracy w 
firmie lub instytucji. Każde zadanie praktyczne powierzone uczniowi do wykonania powinno być poprzedzone 
instruktażem połączonym z pokazem. Należy wdrażać uczniów do samodzielnego wykonywania zadań 
praktycznych, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz dokonywania oceny jakości wykonanej pracy. 
 Przebieg praktyki zawodowej powinien być dokumentowany w dzienniczkach praktyk, w których będą 
dokonywane zapisy z każdego dnia praktyki, dotyczące: stanowiska i godzin pracy (8 godzin), zakresu 
wykonywanych czynności oraz ocena i podpis opiekuna praktyki. 
         W trakcie praktyki zawodowej uczeń powinien zapoznać się z wybranymi efektami z podstawy programowej 
w zakresie kwalifikacji: 
 
 R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu. 
 
 R.21.1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu 
 

Lp. 
Efekty wykonywane przez uczniów w czasie praktyki zawodowej 

 

Oznaczenie 
efektu z 
podstawy 
programowej 

Potwierdzenie  
realizacji/ 
podpis 
pracodawcy 

1.  Stosuje rożne zabiegi rozmnażania roślin ozdobnych PKZ.R.l(8)2 
 

 

2.  Wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin 
ozdobnych (stosuje  narzędzia i maszyny do oprawy gleby, wykonuje prace 
pielęgnacyjne narzędziami ręcznymi i mechanicznymi); 

R.21.1 (4)  

3.  Ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury 
krajobrazu (ocenia stan roślin i ich zdrowotność, określa walory 
dekoracyjne roślin); 

R.21.1 (6)  

4.  Przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją 
(dokonuje specyfikacji zamówienia na materiał roślinny, przygotowuje 
materiał do ekspedycji) 

R.21.1 (7)  

5.  Przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia(zabezpiecza 
rośliny do transportu, opakowuje rośliny z bryłą korzeniową) 

R.21.1 (8) 
 

 

 
  R.21.2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 
      

Lp. 
Efekty wykonywane przez uczniów w czasie praktyki zawodowej 
 

nr efektu z 
podstawy 
programowej 

Potwierdzenie  
realizacji - 
podpis 
pracodawcy 

6.  Planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin (dobiera 
wymagania jakościowe drzew, planuje termin sadzenia roślin, dobiera 
odległości, rozstawy roślin); 

R.21.2 (9)  

7.  Dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych (dobiera technikę sadzenia 
krzewów i drzew z bryłą korzeniową i bez bryły, wykonuje stabilizację 
roślin); 

R.21.2 (10)  

8.  Posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym (dobiera 
narzędzia do cięcia i formowania drzew); 
 

R.21.2 (11)  

9.  Przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych(przekopuje glebę, 
wykonuje orkę, wyrównuje teren nadając spadki, wykonuje czynności 
przygotowujące podłoże pod nasadzenia roślin) 

R.21.2 (12)  



 
 
 
 

 

10.  Wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin (dobiera odpowiednie 
rośliny na odpowiednie miejsce uwzględniając warunki pogodowe oraz 
wymagania roślin  do określonych stanowisk, dokonuje nasadzenia roślin 
cebulowych oraz krzewów); 

R.21.2 (13)  

11.  Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin R.21.2 (14)  

12.  Dobiera metody nawadniania roślin, planuje i zakłada kroplowy, 
podsiąkowy, deszczowniany system nawadniania:  

R.21.2 (15)  

 
R.22. Organizacja prac związanych z budową ora konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu  

 
R.22.2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu 

Lp. 
Efekty wykonywane przez uczniów w czasie praktyki zawodowej 
 

nr efektu z 
podstawy 
programowej 

Potwierdzenie  
realizacji -
podpis 
pracodawcy 

13.  Dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu 
(wykonuje mostek, kładkę; pergolę, dobiera metodę wykonania muru 
oporowego); 

R.22.2(4  

14.  Posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych 
(posługuje się sprzętem mechanicznym, dobiera narzędzia do 
wykonywania podstawowych prac budowlanych); 

 

R.22.2(5)    

 
W czasie praktyki zawodowej uczeń: 

− przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska; 

− przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

− określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach  zagrożenia zdrowia i życia; 
− jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
− organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
− ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 
− jest otwarty na zmiany; 
− aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
− przewiduje skutki podejmowanych działań; 
− potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
− potrafi radzić sobie ze stresem; 
− współpracuje w zespole; 
− komunikuje się ze współpracownikami; 
− przestrzega zasad kultury i etyki. 

 
 
 
 
 
 
 

 


