
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  

R.26 WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH 
Ilość godzin: 160 (80 godzin sem. II oraz 80 godzin sem. III) 

1. Organizacja firmy  

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 

BHP(7) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii; 
BHP(7)2.  zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa                 
i higieny pracy; 
BHP(9)1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisko pracy zgodnie                                    z 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
BHP(10)1. udzielić pierwszej pomocy w wypadku z narzędziami i urządzeniami we florystyce; 
 
KPS (10) współpracuje w zespole. 

2. Wykonywanie kompozycji florystycznych 

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
 
R.26.1(3)1. wykonać rysunki projektowe dekoracji roślinnych; 
R.26.1(5)1.  zinterpretować aktualne trendy florystyczne; 
R.26.1.(6)1.  dobrać  środki  techniczne  do  wykonania  określonych kompozycji florystycznych; 
R.26.1.(6)2. dobrać materiał dekoracyjny do wykonania określonych kompozycji florystycznych; 
R.26.1.(8)1. wykonać różne techniki wykonania dekoracji roślinnych. 
R.26.2.(2)3. posłużyć się urządzeniami stosowanymi we florystyce; 
R.26.2.(1)1. ocenić jakość materiału nieroślinnego; 
R.26.2.(1)2. zastosować przydatność poszczególnych środków technicznych przy wykonywaniu 
kompozycji florystycznych; 
R.26.2.(1)3.   zastosować   przydatność   poszczególnych   materiałów  dekoracyjnych   przy   
wykonywaniu   różnych   rodzajów   dekoracji roślinnych; 
R.26.2.(1)4.  zastosować  przydatność  materiału  nieroślinnego  przy wykonywaniu kompozycji 
florystycznych; 
R.26.2.(2)3. posłużyć się urządzeniami stosowanymi we florystyce; 
 
KPS (1)  przestrzegać zasad kultury i etyki; 
KPS (7) przestrzegać tajemnicy zawodowej; 
KPS (10) współpracować w zespole; 
 
OMZ (1) planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;. 
OMZ ( 2) dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań; 
OMZ (3) kierować wykonaniem przydzielonych zadań; 
OMZ (6) komunikować się ze współpracownikami. 
 
 

 

 



3. Sprzedaż i usługi florystyczne 

Słuchacz/-ka po zrealizowaniu zagadnień w czasie praktyki potrafi: 
 
R.26.2.(9) ocenić jakość wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji roślinnych; 
R.26.2.(11)1. przyjąć zamówienie na wyroby florystyczne; 
R.26.2.(11)2. przeprowadzić rozmowę z klientem; 
R.26.2.(12) przestrzegać norm i wytycznych dotyczących obrotu materiałami florystycznymi; 
R.26.3.(3) określić warunki przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych oraz 
przestrzegać zasad w tym zakresie; 
R.26.3.(4) dobierać materiały do pakowania roślin i wyrobów florystycznych; 
R.26.3.(5) stosować metody pakowania i transportu roślin, wyrobów florystycznych i środków 
technicznych. 
 
KPS (1)  przestrzegać zasad kultury i etyk; 
KPS(1)2. zastosować ogólnie przyjęte zasady kultury społecznej; 
KPS(1)3. zastosować ogólne zasady kultury osobistej; 
KPS (7) przestrzegać tajemnicy zawodowej; 
KPS (9) negocjować warunki porozumień. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


