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Program praktyki zawodowej dla kwalifikacyjnego kursu zawodnego  
RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 

 
1. Cel praktyki zawodowej 

Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie florysta. 

2. Cele szczegółowe 
Po odbyciu praktyki zawodowej słuchacz powinien: 

 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii 

 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych zadań zawodowych 

 dobrać środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych 

 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby powiadamiania 

 wskazać przydatność materiału roślinnego przy wykonywaniu kompozycji florystycznych 

 określić przydatność poszczególnych środków technicznych przy wykonywaniu kompozycji florystycznych 

 dobrać środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych 

 określić przydatność poszczególnych materiałów dekoracyjnych przy wykonywaniu różnych rodzajów 
dekoracji roślinnych 

 posłużyć się narzędziami stosowanymi we florystyce 

 posłużyć się urządzeniami stosowanymi we florystyce 

 wykonać zabiegi pielęgnacyjne kwiatów i zieleni ciętej 

 wykonać  zabiegi pielęgnacyjne roślin doniczkowych i balkonowych 

 dobrać środki do utrwalania roślin 

 wykonać zabiegi przedłużające trwałość kwiatów ciętych 

 zastosować metody i techniki utrwalania roślin 

 użyć środki techniczne w kompozycjach florystycznych 

 wykonać kompozycje florystyczne zgodnie z aktualnymi trendami 

 zastosować aktualne trendy w kompozycjach z roślin rosnących 

 zastosować aktualne trendy w dekoracji wnętrz 

 wykonać wyroby florystyczne 

 wykonać dekoracje wnętrz 

 wycenić wykonane wyroby florystyczne 

 wycenić usługi florystyczne 

 ocenić jakość wykonania wyrobu florystycznego 

 ocenić jakość wykonania dekoracji florystycznej 

 ocenić jakość wykonania dekoracji wnętrz 

 przeprowadzić rozmowę z klientem 

 przyjąć zamówienie na wyroby florystyczne 

 zastosować ogólnie przyjęte zasady kultury społecznej 

 zastosować ogólne zasady kultury osobistej 

 zaprojektować dekoracje florystyczne do okoliczności 

 realizować konsekwentnie usługi florystyczne do okoliczności 

 ponosić odpowiedzialność za wykonywanie usług florystycznych 

 zastosować techniki negocjacji i warunki porozumień 

 współpracuje w zespole 

 aktualizować wiedze zawodową 

 doskonalić umiejętności zawodowe 

 przestrzegać tajemnicy zawodowej 

 ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 

 dobrać osoby do przydzielonych zadań uwzględniając ich predyspozycje osobowościowe do przydzielonych 
zadań 
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 ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań pod względem technicznym 

 ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań pod względem estetycznym 

 wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 

 wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 

 komunikować się ze współpracownikami  
 

3. Treści kształcenia w czasie praktyki zawodowej: 

 przydatność materiału roślinnego i  przy wykonywaniu kompozycji florystycznych 

 czynniki wpływające na jakość materiału roślinnego 

 okno wystawowe 

 dekoracja stołów 

 obiekty florystyczne 

 dekoracje roślinne balkonów 

 dekoracje roślinne tarasów 

 dekoracje roślinnych we wnętrzu 

 dobór materiałów do wykonania dekoracji roślinnych 
 

4. Czas trwania praktyki zawodowej: 
Wymiar praktyki: 104 godziny 

5. Miejsce odbycia praktyki: 
Praktyka powinna odbywać się w przedsiębiorstwach florystycznych, tj.: kwiaciarniach, przedsiębiorstwach 
florystycznych, firmach świadczących usługi dekoratorskie.  

6. Warunki realizacji: 
Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie, realizowane zadania powinny być dostosowane do 

specyfiki placówki. 

Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyki. Organizujący praktykę zakład 

wystawia słuchaczowi zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki z liczbą zrealizowanych godzin i uzyskaną 

oceną. Ocenę osiągnięć słuchacza należy przeprowadzać systematycznie, zgodnie z przyjętymi wcześniej 

kryteriami, znanymi słuchaczom zgodnie ze statutem szkoły. Oceny umiejętności opanowanych przez słuchaczy 

podczas praktyki dokonuje opiekun praktyki na podstawie obserwacji  sposobu wykonywania zadań, czynności, 

poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk i dokumentuje ją w formie zaświadczenia z liczbą 

zrealizowanych godzin i oceną. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej może otrzymać słuchacz, który 

uczęszczał na praktykę w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 

W czasie praktyki słuchacz ma obowiązek prowadzić dzienniczek praktyki, w którym powinien zapisywać 

informacje dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz 

własne wnioski. Zapisy w dzienniczku praktyk powinny być potwierdzone podpisem i pieczątką osoby 

odpowiedzialnej za realizację programu praktyk lub pracownika, który nadzorował w danym dniu słuchacza. 

7. Środki dydaktyczne: 
Dostosowane do realizowanych zadań. 

8. Zalecane metody dydaktyczne: 
Podstawową metodą nauczania będzie metoda instruktażu i ćwiczeń. 

9. Formy organizacyjne: 
Praca indywidualna i grupowa. 

10. Formy indywidualizacji pracy słuchaczy uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości i potrzeb słuchacza. 


