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Miejsce realizacji praktyk to podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów Technikum 
w zawodzie technik architektury krajobrazu. Mogą to być np.: centra ogrodnicze, przedsiębiorstwa zajmujące się 
projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów i zieleni miejskiej, biura projektowo – wykonawcze, 
placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, obiekty krajobrazowe, przedsiębiorstwa budowlane 
zajmujące się wykonywaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu. Dopuszcza się 
modyfikację zagadnień praktyki zawodowej, dostosowując je do warunków pracodawcy przyjmującego ucznia 
na praktykę zawodową. 
 
Przykładowe zagadnienia realizowane w trakcie trwania praktyk zawodowych to: 
- zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji, 
-  stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
- zapoznanie się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.  
- zdobycie umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót; 
- zdobycie umiejętności wykonywania robót indywidualnie i w zespołach roboczych; 
- zdobycie umiejętności organizowania stanowisk pracy do wykonywania określonych robót; 
- analizowanie dokumentacji technicznej stosowanej w zakładzie pracy; 
- zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu; 
- zapoznanie się z roślinami  ozdobnymi, ich produkcją i ochroną, spedycją i zastosowaniem 
- zdobycie umiejętności projektowania i doboru roślin oraz innych materiałów do zagospodarowywania 

i dekoracji terenów zielonych i wnętrz; 
- zdobycie umiejętności rozliczania kosztów robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją 

elementów roślinnych oraz małej architektury krajobrazu; 
- zapoznanie się z narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym oraz ich obsługą; 
- zapoznanie się z projektowaniem i materiałami do budowy małych form architektury krajobrazu; 
- zdobycie umiejętności w zakresie technik budowy i konserwacji elementów małej architektury krajobrazu; 
- zapoznanie się z narzędziami, sprzętem i urządzeniami ogólnobudowlanymi; 
- zdobycie umiejętności wykorzystywania  dokumentacji projektowo-technicznej z zakresu zagospodarowania 

terenów zielonych; 
 
Każda praca powinna być poprzedzona instruktażem stanowiskowym w zakresie przepisów BHP na danym 
stanowisku pracy, zasadami użytkowania narzędzi, urządzeń i sprzętu oraz obowiązującymi przepisami ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
 
Propozycje metod sprawdzania wiedzy i umiejętności i wystawienie oceny 
Oceny osiągnięć edukacyjnych dokonuje opiekun praktyki zawodowej na podstawie obserwacji pracy uczniów 
podczas realizacji powierzonych zadań W procesie kontroli i oceny przebiegu praktyk należy uwzględnić 
następujące elementy: 

· pracowitość, 
· punktualność, 
· frekwencję, 
· etykę zawodową, 
· kulturę osobistą, 
· rzetelność w wykonywaniu zleconych  zadań, 
· wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole, 
· umiejętność współpracy w grupie, 

 
Po zakończeniu praktyki zawodowej opiekun praktyki powinien potwierdzić zrealizowanie przez ucznia 

wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania i wpisać propozycję oceny końcowej. Wpis 
w dzienniczku praktyk powinien być  opatrzony własnoręcznym podpisem opiekuna i pieczęcią firmową. 


