
Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, 2013, IX/3, 26-36 

WALORY  KRAJOBRAZOWE  W  ZAGOSPODAROWANIU  
TERENÓW  PRZYSZKOLNYCH  –   

PODSTAWOWE  ASPEKTY PROJEKTOWE 

Agnieszka Kruszko 

Katedra Projektowania Krajobrazu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
Department of Landscape Design, West Pomeranian University of Technology 

Streszczenie. Tereny przyszkolne pe ni  istotn  rol  w rozwoju m odego cz owieka. Powinny 
wi c stanowi  atrakcyjne zrównowa one rodowisko – wspieraj ce fizyczny, socjalny i edukacyj-
ny rozwój uczniów. Krajobraz przyszkolny stanowi równie  cenn  przestrze  u ytkow  nie tylko 
dla szko y, lecz równie  dla lokalnej spo eczno ci. Aby krajobraz szkolny móg  by  optymalnie 
wykorzystany i zintegrowany z budynkiem szkolnym, nale y wnikliwie rozwa y  szereg czynni-
ków i wa nych elementów na etapie wst pnego projektu. Nale y uwzgl dni  potrzeby rozwojowe 
u ytkowników, warunki rodowiskowe i wiele innych czynników.  

S owa kluczowe: szko a, krajobraz przyszkolny, rodowisko, projektowanie krajobrazu 

WST P

Prawid owo skomponowany krajobraz przyszkolny ma pozytywny wp yw na 
rozwój uczniów. Dzia ka szkolna powinna zawiera  szereg zbalansowanych 
przestrzeni (wn trz krajobrazowych) zintegrowanych harmonijnie z budynkiem 
szkolnym. Przestrzeni oferuj cych warunki do aktywno ci sportowych, formal-
nej i nieformalnej zabawy oraz zdobywania wiedzy. Wa ne, aby zarówno prze-
strze  bezpo rednio s siaduj ca z budynkiem, jak i przestrze  oddalona od bu-
dynku szkolnego by y atrakcyjne i atwo dost pne dla u ytkowników.  

Teren szkolny powinien sk ada  si  ze zró nicowanych elementów, nieogra-
niczaj cych si  do powszechnie stosowanych boisk sportowych czy tradycyj-
nych obiektów do zabawy. Funkcjonalnie zaprojektowana dzia ka szkolna wy-
maga wprowadzenia dodatkowych elementów i form przestrzennych. Ze wzgl -
du na istotne znaczenie i wag  krajobrazu otaczaj cego szko  warto podj
prób  wnikliwej analizy czynników, jakie nale y rozwa y , by zaprojektowa
atrakcyjn  i funkcjonaln  przestrze  dzia ki szkolnej. 

Przyst puj c do projektu zagospodarowania dzia ki nowej szko y, czy mo-
dernizacji dzia ki ju  istniej cej szko y, warto przyj  holistyczne podej cie 
i traktowa  budynek szkolny i dzia k  jako zintegrowan  ca o  [Foster i in. 
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2006]. Pozwoli to na stworzenie spójnej i funkcjonalnej przestrzeni. W ród wie-
lu elementów i czynników, które nale y uwzgl dni  na etapie projektowym, 
mo na wymieni  dok adn  analiz  potrzeb u ytkowników, analiz  warunków 
rodowiskowych, potrzeb  zapewnienia wielofunkcyjnej przestrzeni wspieraj -

cej edukacj , rekreacj  czy sport itd.  

MATERIA Y I METODYKA 

Praca oparta na badaniach, obserwacjach i analizach brytyjskich za o e  oraz 
na analizie publikacji krajowych i brytyjskich, dotycz cych zasad projektowania 
krajobrazu przyszkolnego. 

UWZGL DNIENIE W PROJEKCIE POTRZEB U YKOWNIKÓW  
W ZALE NO CI OD ICH WIEKU 

Jednym z podstawowych aspektów, jaki nale y uwzgl dni , projektuj c
dzia k  szkoln , jest analiza struktury wiekowej u ytkowników. Nale y przeana-
lizowa , kto b dzie u ytkowa  teren szko y. Jest to istotne, poniewa  ka da gru-
pa wiekowa ma inne potrzeby fizyczne, socjalne czy edukacyjne.  

Wieloletnie badania pokazuj , i  dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym do prawid owego rozwoju wymagaj  g ównie ruchu i zabawy. 
Podczas zabawy i ruchu dzieci maj  mo liwo  zdobywania wiedzy – przez 
do wiadczenie i obserwacj . W celu zapewnienia najm odszym prawid owego 
rozwoju krajobraz przyleg y do szko y powinien by  zbalansowanym po cze-
niem nawierzchni utwardzonych, trawy, zieleni, siedzisk, nasadze , jak i elementów 
do zabawy (wspieraj cych ró ne aktywno ci ruchowe, jak: wspinanie, bieganie itp.). 
Wskazane jest zapewnienie p ynnej czno ci terenów przeznaczonych dla najm od-
szych z budynkiem szkolnym i umo liwienie im przy tym obserwacji krajobrazu 
bezpo rednio z pomieszcze  budynku szkolnego [Foster i in. 2006]. 

Uczniowie szkó  podstawowych maj  równie  inne potrzeby ni  uczniowie 
w wieku gimnazjalnym czy licealnym. Udowodniono, e uczniowie szkó  pod-
stawowych znacznie aktywniej i bardziej ró norodnie wykorzystuj  tereny 
szkolne [Billimore i in. 1999].  

Do prawid owego rozwoju potrzebuj  przestrzeni do zabawy, refleksji, zwie-
dzania/eksploracji, aktywno ci fizycznej i nauki. M odzie  szkó rednich, poza 
elementami, które s  w stanie wesprze  ich edukacj , wymaga miejsc umo li-
wiaj cych prowadzenie ró norodnych aktywno ci grupowych. Zapewnienie im 
odpowiedniej ilo ci – ciekawie zaaran owanych miejsc do siedzenia, czy np. 
spo ywania posi ków na powietrzu jest równie  istotne. Wskazane jest, aby 
miejsca do siedzenia na powietrzu by y cz ciowo zadaszone, zapewniaj c tym 
komfort u ytkowania w ró nych warunkach atmosferycznych. Dowiedziono, i
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prawid owe wkomponowanie tych elementów w krajobraz przyszkolny mo e
pozytywnie wp yn  na zachowanie m odzie y. Mo e zach ci  m odzie  do 
pozostania na terenach szkolnych w czasie przerw, jak i po zaj ciach szkolnych 
(ryc. 3 i 4). Elementy te mog  równie  by  wykorzystane do prowadzenia zaj
lekcyjnych na powietrzu [Foster i in. 2006].  

Ryc. 1. Widok przedstawiaj cy szkolny amfiteatr, miejsce gdzie mog  odbywa  si  szkolne przedstawienia 
i miejsce do siedzenia na powietrzu, np. w grupie. Szko a podstawowa w Exeter. Fot. Autora, 2009. 

Fig. 1. View of the school amphitheatre, which can be used as a outside performance area and seating area. 
Elementary school in Exeter. Photo by Author, 2009. 

Ryc. 2. Widok terenów szkolnych z miejscem do siedzenia przeznaczonym m.in. do prowadzenia lekcji na 
powietrzu. Szko a podstawowa w Dartington. Fot. Autora, 2012. 

Fig. 2. View od the seating area used for instance to have an outdoor classes. Elementary school in Dartington. 
Photo by Author, 2012. 
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Dodatkowo, uczniowie szkó rednich potrzebuj  na terenie dzia ki szkolnej 
wi cej elementów wspieraj cych rozwój fizyczny i prowadzenie wszelakich 
aktywno ci sportowych i rekreacyjnych [Funnell i in. 1997]. 

Ryc. 3. Tereny przyszkolne z licznymi siedziskami usytuowane w bezpo rednim s siedztwie pomieszcze
klasowych. Fot. Autora, 2012 

Fig. 3. School grounds with many seatings, located just next to buiding classrooms. Photo by Author, 2012 

Ryc. 4. Tereny przyszkolne z zadaszon  altan , umo liwiaj ce ró ne aktywno ci grupowe. Fot. Autora, 2012 

Fig. 4. School grounds with gazebo, allowing different social activities. Photo by Author, 2012 
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Projektuj c krajobraz przyszkolny, nale y uwzgl dni  równie  potrzeby 
uczniów niepe nosprawnych i uczniów maj cych problemy z nauk  i zachowa-
niem. Podstawow  zasad  projektow  jest zapewnienie im mo liwo ci atwego
i bezpiecznego dost pu do ró nych cz ci dzia ki szkolnej, oraz zapewnienie 
atwej i p ynnej czno ci z budynkiem szkolnym. Dotyczy to zw aszcza osób 

niepe nosprawnych fizycznie. Istotne jest zapewnienie im mo liwie atwego 
poruszania si  po terenach szkolnych oraz u atwienie korzystania z ró nych 
form krajobrazowych. Dla przyk adu, wprowadzenie wzniesionych kwietników 
czy wzniesionych ponad poziom terenu ogrodów warzywnych umo liwi osobom 
niepe nosprawnych atwiejsze z nich korzystanie. Udowodnione jest, i  osoby 
z problemami w nauce ucz  si  lepiej i atwiej poza pomieszczeniem klasy – na 
powietrzu. Umo liwienie im nauki przez do wiadczenie i obserwacj rodowi-
ska stymuluje ich procesy poznawcze, u atwiaj c nauk . Wa ne jest wi c
uwzgl dnienie ich potrzeb w projekcie dzia ki [Billimore i in. 1999].  

Udowodniono równie , i  zastosowanie ogrodu sensorycznego niesie korzy-
ci edukacyjne, emocjonalne i socjalne – szczególnie dla dzieci niepe nospraw-

nych [Hawkins i in. 2008].  
Za ogród sensoryczny uwa a si  kompozycj  ogrodow , która stymuluje ró -

ne zmys y, nie tylko zmys  wzroku. Jedne z bardziej popularnych to ogrody 
zapachowe [Paw owska 2008]. 

UWZGL DNIENIE W PROJEKCIE DZIA KI SZKOLNEJ POTRZEB  
LOKALNEJ SPO ECZNO CI

Szko a jest cz sto centralnym punktem lokalnej spo eczno ci, miejscem spo-
tka  i aktywno ci nie tylko w czasie zaj  programowych szko y, lecz równie
poza lekcjami. Z tego powodu, projektuj c tereny szkolne, warto rozwa y  po-
trzeby nie tylko uczniów, lecz równie  lokalnej spo eczno ci – aby tereny szkol-
ne mog y by  funkcjonalne i u yteczne równie  dla szerszego grona.

Tereny szkolne umo liwiaj  uprawianie aktywno ci sportowych, kultural-
nych i artystycznych. Dobrze wi c, aby obiekty szkolne by y dost pne dla grup 
nie tylko zwi zanych ze szko  i by y wykorzystywane przez lokalne kluby spor-
towe, kó ka ogrodnicze, naukowe, artystyczne itp. Dodatkowe elementy warte 
uwzgl dnienia w krajobrazie szkolnym to np. plac zabaw czy elementy wspiera-
j ce lokaln  rekreacj . Uwzgl dniaj c w projekcie potrzeby lokalnej spo eczno-
ci, nale y przeanalizowa  ju  istniej ce elementy w danym okr gu/dzielnicy,

by unikn  ich dublowania [Foster i in. 2006]. 
Wskazane jest natomiast wprowadzenie uzupe niaj cych form przestrzen-

nych. Mo liwe jest równie  uwzgl dnienie w krajobrazie szkolnym elementów, 
które mog  by  zaprojektowane czy wykonane przez lokalnych artystów, rze-
mie lników. Mo e to dostarczy  szkole dodatkowych warto ci estetycznych 
i kulturowych. Warto prowadzi  dyskusje z lokaln  spo eczno ci , klubami 
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sportowymi, artystycznymi oraz samymi u ytkownikami ju  na etapie wst p-
nych koncepcji projektowych [Foster i in. 2006]. 

PRAWID OWA LOKALIZACJA I ODPOWIEDNIA WIELKO
DZIA KI SZKOLNEJ 

Kolejnym wa nym elementem jest odpowiednie wybranie lokalizacji szko y. 
Determinuje ona cz sto ostateczny kszta t, obraz i funkcjonalno  dzia ki szkol-
nej. Nieco inaczej mo e wygl da  sposób zagospodarowania dzia ki szkolnej 
i jej charakter w zwartej zabudowie miejskiej, a inaczej na terenach wiejskich, 
gdzie zwykle wielko  dzia ki pozwala na jej swobodne zagospodarowanie. Nie-
zale nie od po o enia dzia ka szkolna powinna spe nia  podstawowe kryteria, tzn. 
powinna zapewni  mo liwo  aktywno ci, rekreacji i nauki na powietrzu. 

G ównym kryterium wp ywaj cym na wybór terenu jest ogólna dyspozycyj-
no  terenu, powi zanie z uk adem osiedla, z uk adem komunikacyjnym, jak 
równie  odpowiednia wielko  i konfiguracja terenu. Wa nym czynnikiem 
w wyborze lokalizacji jest równie  odpowiednie nas onecznienie, s siedztwo 
istniej cej zieleni itp. Wskazane jest, by tereny szkolne znajdowa y si  w zasi -
gu nieskomplikowanego uk adu dróg i cie ek w celu umo liwienia uczniom 
szybkiego i bezpiecznego dotarcia do domu. Nale y unika  lokalizacji dzia ki 
w pobli u zak adów przemys owych, dworców kolejowych, lotnisk czy np. za-
jezdni samochodowych [Jankowska i in. 1962]. 

W miar  mo liwo ci dzia ka powinna by  zwarta i mie  kszta t prostok ta
o stosunku boków 1 : 1,5, z dopuszczeniem maksymalnego stosunku 1 : 2,5. 
Wielko  dzia ki powinna zapewni  rozmieszczenie niezb dnych elementów: 
boisk sportowych, przestrzeni do nauki i zgromadze , zieleni itp.  

Z tego te  wzgl du najw a ciwsze jest ustalenie powierzchni dzia ki szkolnej na podstawie 
wska nika, okre laj cego liczb  metrów kwadratowych powierzchni przypadaj cych na jednego 
ucznia. 

Wska nik ten dla ca ej dzia ki, cznie z powierzchni  zabudowan , wed ug 
np. publikacji Parczewskiego i Tauszy skiego [2009] powinien wynosi  oko o
30 m2 na jednego ucznia. 

Obecnie wska nik ten nie przekracza 20 m2, co w znacznym stopniu utrudnia rozmieszczenie 
terenowych urz dze  kultury fizycznej, oraz ogranicza teren zieleni, który ma funkcje wypoczyn-
kowe i izoluj ce [Parczewski i Tauszy ski 2009]. 

Niekiedy szko a musi powsta  na terenie mniejszym ni  rekomendowany, nie 
znaczy to jednak, e dzia ka szkolna nie mo e by  funkcjonalnie zagospodarowana. 
Wymaga to jednak wi cej inwencji, a niekiedy wi kszych nak adów finansowych.  

Przyk adem szko y, przy której efektywnie zagospodarowano teren przy-
szkolny – mimo ograniczenia dost pnej powierzchni – jest brytyjska szko a pod-
stawowa Sharrow Primary School. Szko a posiada zielony dach, który stanowi 
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dodatkow  przestrze  u ytkow . Dach szko y pokrywaj : ro linno , elementy 
do zabawy, siedziska, jak równie  przestrze  do prowadzenia zaj  lekcyjnych 
na powietrzu. Wykorzystanie zielonego dachu zwi kszy o znacznie walory ro-
dowiskowe i funkcjonalne krajobrazu. Dodatkowo, dostarczy o szkole dydak-
tycznych korzy ci [int. 1]. 

WYKORZYSTANIE I WYEKSPONOWANIE ISTNIEJ CYCH WALORÓW 
RODOWISKOWYCH NA TERENACH SZKOLNYCH 

Przyst puj c do projektu nowej szko y czy przeprowadzaj c modernizacj
istniej cej dzia ki szkolnej, nale y precyzyjnie przeanalizowa  warunki istniej -
cego rodowiska. Uwzgl dni  nale y istniej c  hydrologi , rze b  terenu, gleb
i szat  ro linn  (w tym lokaln  zielon  infrastruktur ). Wskazane jest wykorzystanie 
i wyeksponowanie istniej cych walorów krajobrazowych oraz wprowadzenie no-
wych elementów wspieraj cych edukacj  i rozwój uczniów [Funnell i in. 1997].  

Ukszta towanie terenu powinno by  mo liwie agodne, teren p aski o nie-
znacznych spadkach jest najbardziej po dany. Nie oznacza to jednak, e nie 
mo na umie ci  szko y na terenach o wi kszym spadku terenu. Rozmieszczenie 
terenów sportowych na p askim terenie jest jednak znacznie atwiejsze [Jankow-
ska i in. 1962].

Przy komponowaniu pozosta ych elementów krajobrazu szkolnego, ró nice 
poziomu w terenie mog  stanowi  atut i sprzyja  powstaniu wielu atrakcyjnych 
form, jak np. amfiteatr (ryc. 1).  

Udowodniono, i  dla dzieci ró nica poziomu w terenie jest walorem. Ró no-
rodno  w wysoko ci elementów krajobrazowych, skarpy, tarasy, stopnie czy 
pagórki wprowadzaj  ruch i dynamik  do krajobrazu przyszkolnego oraz dodat-
kow  perspektyw . Umo liwiaj  równie  prowadzenie dodatkowych aktywno ci
grupowych [Adams 1990].  

Projektuj c teren dzia ki szkolnej, warto wi c rozs dnie wykorzysta  i zago-
spodarowa  istniej ce ró nice terenu. Z pozoru monotonn  skarp  mo na zmie-
ni  np. w trawiaste tarasy (ryc. 6). Mog  one s u y  np. do siedzenia, prowadze-
nia lekcji na powietrzu, jak równie  stanowi  atrakcyjn  i estetyczn  form
przestrzenn  – sam  w sobie. 

Wa nym czynnikiem rodowiskowym jest równie  ziele  i to zarówno istnie-
j ca, jak i proponowana. Ziele  ma du y wp yw na popraw  warunków mikro-
klimatycznych, akustycznych, estetycznych i rodowiskowych. Planuj c j , na-
le y rozwa y  wiele ró nych aspektów. Jeszcze przed ustaleniem ostatecznej 
lokalizacji budynku nale y okre li , jakie elementy istniej cej zieleni (w tym 
drzewostan, krzewy, tereny trawiaste itp.) s  warte zachowania. Nowe nasadze-
nia wymagaj  bowiem cz sto d ugiego czasu na osi gni cie dojrza ej formy. 
Zachowanie istniej cych warto ciowych drzew i krzewów jest wi c zalecane. 
Wskazana jest ochrona wszelkich cennych form naturalnego rodowiska. Wa -
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ne, aby dobór gatunków komponowa  si  z lokaln  szat  ro linn , wp ywa  na 
zwi kszenie bioró norodno ci oraz by ród em dydaktycznym dla u ytkowni-
ków szko y [Funnell i in. 1997].  

Ryc. 5. Widok przedstawiaj cy elementy do zabawy i siedzenia zlokalizowane w bezpo rednim s siedztwie 
z budynkiem szkolnym. Szko a podstawowa w Dartington. Fot. Autora, 2012  

Fig. 5. View of the play and seating equipment, located close to the school building. Elementary school in 
Dartington. Photo by Author, 2012 

Ryc. 6. Zielone tarasy na terenie szko y redniej, ciekawy i funkcjonalny sposób modelowania terenu.  
Fot. Autora, 2009 

Fig. 6. Green terraces at high school groungds – as interesting and functional shaping of a ground.  
Photo by Author, 2009 
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Bli ej budynku szkolnego zaleca si  stosowanie nasadze  z ro lin ozdob-
nych. Z kolei na obrze ach dzia ki szkolnej stosuje si  zwykle rodzime, naturali-
styczne nasadzenia. Wskazane jest równie , by mo liwie jak najwi cej nasadze
znajdowa o si  w pobli u pomieszcze  klasowych, by umo liwi  ich obserwacj
z wn trz klasowych [Adams 1990]. 

Dobieraj c gatunki, nale y uwzgl dni  bezpiecze stwo u ytkowników, 
w tym celu nale y wykluczy  gatunki truj ce czy dra ni ce skór .

Ryc. 7. Schematyczny plan szko y podstawowej i przedszkola w Dartington; 1 – budynki szkolne; 2 – boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchni utwardzonej; 3 – boisko trawiaste; 4 – nawierzchnie bezpieczne do zabawy 

w bezpo rednim s siedztwie klas szkolnych; 5 – wn trze do zabawy z piaskownic , z siedziskami i stolikami;  
6 – teren przy przedszkolu z elementami do zabawy i nasadzeniami; 7 – teren z elementami placu zabaw  

i z siedziskami; 8 – platforma widokowa; 9 – tarasy betonowe, formuj ce amfiteatr; 10 – staw wodny i ciek 
wodny ; 11 – teren do zabawy i do prowadzenia zaj  na powietrzu; 12 – nasadzenia z ro linno ci  le n ;

13 – teren z siedziskami i z elementami do zabawy; 14 – zadaszony teren do zabawy i wypoczynku na otwar-
tym powietrzu; 15 – ogrody dydaktyczne z upraw  ro lin; 16 – przestrze  do prowadzenia zaj  na powietrzu 
i do ogniska; 17 – ogródki dydaktyczne dla m odszych dzieci i elementy do zabawy; 18 – cianka akustyczna 

z opon i z rodzim  ro linno ci kow , wkomponowan  w struktur ciany; 19 – parking. Schemat wykonany 
na podstawie analizy zdj cia satelitarnego z www.maps.google.com i w asnych analiz krajobrazowych 

Fig. 7. Schematic plan of the elementary school and nursery in Dartington: school buildings; 2 – multi func-
tional game area with hard surface; 3 – grass sport pitch; 4 – safety surface for play located close to the class-

rooms; 5 – area for play, with sand pit, seats and tables; 6 – the area next to the nursery area with play elements 
and planting; 7 – the area with play equipment and seating elements; 8 – viewing platform; 9 – concrete ter-
races forming amphitheatre; 10 – pond with a stream; 11 – area for play and outdoor learning; 12 – area with 
woodland type planting; 13 – the area with seats and play equipment; 14 – sheltered area for play and resting; 
15 – educational vegetable garden; 16 – area for outdoor teaching and campfire; 17 – educational garden for 

younger children and play equipment; 18 – acoustic wall with tiers and wildflowers; 19 – parking.  
Schematic plan based on the analyse of google satellite map of the area and on landscape analyse 
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Projektuj c dzia k  szkoln , nie trzeba si  ogranicza  jedynie do ozdobnych 
i rodzimych nasadze , pe ni cych funkcje dekoracyjne czy ekologiczne. 
W Wielkiej Brytanii np. zaleca si  tworzenie na terenach szkolnych naturalnych 
siedlisk i ró norodnych form z ro linno ci . W ród nich wymieni  mo na np. 
nasadzenia z ro linno ci  le n , ki kwietne, podmok e ki, ogrody zielarskie, 
oczka wodne. Za o enia te maj  du y potencja  dydaktyczny. Mog  by  bowiem 
wykorzystane w programie nauczania. Wed ug wielu publikacji s  inspiruj cym
i cennym ród em wiedzy. Tereny te mog  by  wykorzystane w prowadzeniu 
m.in. zaj rodowiskowych na wolnym powietrzu oraz jako ród o materia ów
przydatnych do zaj  laboratoryjnych. Dodatkowo posiadaj  du e walory este-
tyczne i mog  stanowi  atrakcyjn  przestrze . Istotne jest rozwa enie, jakiego 
typu siedliska b d  najbardziej odpowiednie dla danej szko y. W tym celu nale-
y przeprowadzi  szczegó ow  analiz  istniej cych warunków krajobrazowych 

zarówno dzia ki szkolnej, jak i s siednich terenów [Billimore i in. 1999].  
Opisane elementy s  ciekawym uzupe nieniem krajobrazu szkolnego i po-

zwalaj  na wi ksz  integracj  krajobrazu z budynkiem szkolnym. 
Modelowym przyk adem prawid owo zagospodarowanej dzia ki szkolnej jest 

teren szko y podstawowej w Dartington, w Wielkiej Brytanii (ryc. 2, 5 i 7). 
Szko a po o ona jest w ma ej miejscowo ci i otoczona jest g ównie terenami 
rolnymi. Szko a dzieli teren z przedszkolem i dysponuje rozleg ym obszarem. 
Dzia ka szkolna podzielona jest na szereg wn trz krajobrazowych, po o onych 
w bezpo rednim pobli u pomieszcze  klasowych. Zró nicowany i funkcjonalnie 
zagospodarowany krajobraz szkolny dostarcza szeregu ciekawych form i roz-
wi za  przestrzennych o znacznych walorach edukacyjnych, rekreacyjnych 
i rodowiskowych (ryc. 7). 

PODSUMOWANIE 

Krajobraz przyszkolny jest istotnym elementem ka dej szko y. Stanowi cen-
n  przestrze  u ytkow  nie tylko dla niej samej, lecz równie  dla dzielnicy czy 
rejonu i lokalnej spo eczno ci. Mimo i  istnieje szereg wytycznych dotycz cych 
projektowania dzia ki szkolnej, które s  uniwersalne i mog  znale  zastosowa-
nie w ró nych szko ach, to ka dy teren jest na swój sposób indywidualn  prze-
strzeni . Wymaga odr bnej analizy i powinien by  projektowany zgodnie z uni-
kalnym po o eniem, warunkami rodowiskowymi i kulturowymi. By odnie
sukces i zaprojektowa  funkcjonaln  przestrze  dzia ki, nale y zapozna  si  do-
k adnie z potrzebami u ytkowników i spo ecze stwa i uwzgl dni  ich potrzeby. 
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LANDSCAPE RESOURCES IN SCHOOL GROUNDS DESIGN – PRINCIPAL DESIGN  
ASPECTS 

Abstract. School grounds play a vital role in childrens growth. For this reason they should be 
complex, sustainable and attractive environment – supporting physical, social and educational 
growth of students. School ground landscape is also very valuable functional space, valuable not 
only for the school but also for the local community. To create school grounds landscape which is 
optimally designed and integrated with school building, it is necessary to assess carefully many 
factors, at the beginning of the design process. It is required to include children development 
needs, environmental conditions and many others. 

Key words: school, school landscape, environment, landscape design 


