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Szkoła Policealna nr 5 w Białymstoku 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

Program praktyki  zawodowej 

Zawód: Florysta 343203 
Nr programu: 302/CKU_SP/FL 
Kwalifikacja: OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych 
Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (140 h)   
 
Miejsce odbywania praktyki zawodowej:  

✓ kwiaciarnie,  
✓ pracownie florystyczne,  
✓ podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół 

prowadzących kształcenie w zawodzie.  
Cele Realizacji Praktyki Zawodowej: 
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do 
wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.01.Wykonywanie kompozycji 
florystycznych:  

✓ projektowania dekoracji roślinnych,   
✓ wykonywania dekoracji roślinnych,  
✓ aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi. 

 
I Zagadnienia z BHP. Słuchacz w trakcie trwania praktyki powinien: 

✓ zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony 
przeciwpożarowej  i ochrony środowiska,  

✓ przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  
✓ zidentyfikować i dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,  
✓ zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz 

sposoby powiadamiania,  
✓ zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska,  
✓ zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska,  
✓ udzielić pierwszej pomocy w wypadku z narzędziami i urządzeniami we florystyce,  

w zatruciu środkami chemicznymi. 
  

II Wykonywanie kompozycji florystycznych. Słuchacz w trakcie trwania praktyki powinien: 
✓ zaprojektować i zastosować historyczne i współczesne formy i style dekoracji 

roślinnych,  
✓ zastosować zasady tworzenia ikebany,  
✓ zaprojektować i wykonać dekoracje roślinne w duchu określonej epoki,  
✓ dobrać dekoracje roślinne do wnętrza/otoczenia w określonym stylu,  
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✓ wykonać aranżacje florystyczne do wnętrza współczesnego, historycznego  
i sakralnego,  

✓ dobrać środki techniczne i wykonać różne rodzaje kompozycji florystycznych,  
✓ dobrać środki do utrwalania roślin,  
✓ wykonać zabiegi przedłużające trwałość kwiatów ciętych,  
✓ zastosować metody i techniki utrwalania roślin,  
✓ skorzystać z norm, katalogów i poradników opracowanych w języku polskim,  
✓ dobrać i zastosować materiał dekoracyjny, środki techniczne i materiały florystyczne 

do wykonania określonych kompozycji florystycznych,  
✓ wykonać dekoracje wnętrz,  
✓ wykonać aranżacje obsadzane,  
✓ ocenić jakość wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji roślinnych, 
✓ dobrać i wykonać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju wyrobów i kompozycji 

florystycznych,  
✓ zabezpieczyć kompozycje florystyczne przed więdnięciem,  
✓ zastosować zasady przechowywania, pakowania i transportu materiału roślinnego  

i kompozycji florystycznych. 
  

III Sprzedaż i usługi we florystyce. Słuchacz w trakcie trwania praktyki powinien: 
✓ stosować etykę zawodową, ogólnie przyjęte zasady kultury społecznej, osobistej,  
✓ przestrzegać tajemnicy zawodowej,  
✓ przewidywać skutki podejmowanych działań,  
✓ ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania,  
✓ zastosować język obcy w obsłudze klienta.  

 
Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie karty oceny słuchacza. 

 


