
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji – 
R. 26 wykonywanie kompozycji florystycznych,  

w zawodzie: florysta 343203 
 
1. Cele kształcenia w zawodzie. 
 
Kursant będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
1) projektowania dekoracji roślinnych; 
2) wykonywania dekoracji roślinnych; 
3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni. 
 
2. Efekty kształcenia. 
 
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 język obcy ukierunkowany zawodowo 
 kompetencje personalne i społeczne 
 organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie 

technika). 
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną 
środowiska, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 
PKZ(R.o); 
Kursant: 
1) określa wpływ czynników uprawowych na wzrost i rozwój roślin; 
2) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych stosowanych we florystyce; 
3) określa właściwości biologiczne oraz wymagania środowiskowe roślin; 
4) określa metody suszenia oraz utrwalania roślin; 
5) charakteryzuje rodzaje historycznych i współczesnych kompozycji florystycznych; 
6) identyfikuje historyczne i współczesne formy i style dekoracji roślinnych; 
7) wykorzystuje wiedzę z zakresu historii sztuki i historii dekoracji roślinnych; 
8) wykorzystuje wiedzę z zakresu kolorystyki i kompozycji plastycznej; 
9) określa rodzaje kompozycji florystycznych; 
10) charakteryzuje podstawowe i pomocnicze techniki florystyczne; 
11) charakteryzuje rodzaje wyrobów i usług florystycznych; 
12) rozpoznaje choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz dobiera środki do ich zwalczania; 
13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie florysta - R.26. 
wykonywanie kompozycji florystycznych 
1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych. 
Kursant: 
1) określa dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych; 
2) określa jakość oraz zastosowanie materiału roślinnego i środków technicznych; 
3) odczytuje i sporządza dokumentację projektową dekoracji roślinnych; 
4) korzysta z polskiej i obcojęzycznej dokumentacji projektowej oraz innych źródeł 
informacji; 
5) korzysta z norm, katalogów i poradników opracowanych w języku polskim i języku 
obcym; 



6) dobiera materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych 
kompozycji florystycznych; 
7) dobiera materiały florystyczne do aranżacji wnętrz, tarasów i balkonów; 
8) określa techniki wykonania dekoracji roślinnych. 
2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych. 
Kursant: 
1) ocenia jakość oraz przydatność materiału roślinnego i środków technicznych do wykonania 
wyrobów i dekoracji; 
2) posługuje się narzędziami i urządzeniami stosowanymi we florystyce; 
3) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin, kwiatów i zieleni ciętej; 
4) stosuje metody i techniki utrwalania roślin oraz przedłużania trwałości kwiatów i zieleni 
ciętej; 
5) stosuje różnorodne techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze; 
6) wykonuje kompozycje i dekoracje roślinne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi; 
7) wykonuje dekoracje roślinne wnętrz, balkonów i tarasów; 
8) określa koszty wykonania wyrobów oraz realizacji usług florystycznych; 
9) ocenia jakość wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji roślinnych; 
10) przyjmuje i realizuje zamówienia na wyroby florystyczne; 
11) prowadzi sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów 
florystycznych; 
12) przestrzega norm i wytycznych dotyczących obrotu materiałami florystycznymi. 
3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych. 
Kursant: 
1) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne wyrobów i kompozycji florystycznych; 
2) stosuje metody i techniki przedłużania trwałości wyrobów florystycznych; 
3) określa warunki przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych oraz 
przestrzega zasad w tym zakresie; 
4) dobiera materiały do pakowania roślin i wyrobów florystycznych; 
5) stosuje metody pakowania i transportu roślin, wyrobów florystycznych i środków 
technicznych. 
 
Placówka organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki 
pracy właściwe dla nauczanego zawodu. 
 
Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego 1) 
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty 
kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego 
z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia 
w zawodzie lub grupie zawodów 

240 godz. 

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 440 godz. 
 
1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego 
w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia 
zawodowego, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych 
w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów 
w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz 
właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 
 


