
REGULAMIN SZKOŁY FLORYSTYCZNEJ MAŁGORZATY NISKIEJ 

F.H.U. DANUTA PAWŁOWSKA 

 

Definicje ogólne 
 

§ 1 
 

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

a. Przedsiębiorca F.H.U. DANUTA PAWŁOWSKA która jest licencjobiorcą Szkoły 

Florystycznej Małgorzaty Niskiej 

b. „Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej” – rozumie się przez to komórkę organizacyjną 

c. Słuchacz – rozumie się przez to osobę fizyczna, która podpisała z Przedsiębiorcą 

umowę cywilno-prawną na świadczenie usług edukacyjnych. 

d. Rok szkolny – czas, na jaki została zawarta umowa cywilno-prawna pomiędzy 

Usługodawcą  a Słuchaczem. 

2. Słowa zamiennie stosowane: 

1. „Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej” – Szkoła 

2. Przedsiębiorca F.H.U. DANUTA PAWŁOWSKA. – Usługodawca 

3. Słuchacz – Uczeń 

 

§ 2 

 

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy Szkoły Florystycznej 

Małgorzaty Niskiej, która posiada status placówki kształcenia ustawicznego. 

 

§ 3 

 

Zwierzchnikiem ogółu słuchaczy jest Dyrektor Szkoły, który podejmuje wszelkie decyzje 

związane z procesem dydaktycznym. Decyzje administracyjne podejmuje Usługodawca. 

 

§ 4 

 

Niniejszy regulamin zostaje każdorazowo podawany do wiadomości Słuchacza przy 

podjęciu decyzji o chęci rozpoczęcia nauki przez zainteresowanego. 

 

 

Zasady przyjęcia Słuchacza 

 

§ 5 

 

Przyjęcie w poczet słuchaczy Szkoły uzależnione jest od: 

 

1. Pierwszeństwa wpisu (liczba miejsc regulowana jest każdorazowo przez Dyrektora 

Szkoły: 10-20 osób w grupie warsztatowej) 

2. Wniesienia opłaty wpisowej w ciągu 7 dni od rejestracji w Szkole i jej potwierdzenia 

przez Szkołę. 



 

 

Prawa i obowiązki Słuchaczy 

 

§ 6 

Słuchacz ma prawo do: 

1. Zdobywania wiedzy teoretycznej  i praktycznej, rozwijania własnych zainteresowań 

oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i materiałów 

Szkoły. 

2. Korzystania w czasie każdego ze zjazdów teoretycznych i praktycznych z koniecznych 

materiałów przygotowanych przez Szkołę. Prace z chwilą wykonania stają się 

własnością Szkoły, chyba że Dyrektor postanowi inaczej. 

 

§ 7 

 

Słuchacza obowiązuje czynny udział w zajęciach dydaktycznych jak również złożenie 

egzaminów przewidzianych programem nauczania. 

 

§ 8 

 

1. Koszty egzaminów końcowych szkolenia FLORYSTA, ponosi Szkoła, jednakże nie 

obejmuje to kosztów materiałów koniecznych do wykonania prac dyplomowych, ich 

transportu, prezentacji (modelka i jej kreacja, makijaż, fryzura, koszty uczestnictwa i 

pobytu), oświetlenia i jego kosztów oraz wywozu nieczystości podczas przygotowań do 

egzaminu. Szkoła zobowiązuje się do bezpłatnego  udostępnienia słuchaczowi 

akcesoriów znajdujących się na stanie wyposażenia Szkoły. Słuchacz zobowiązany jest 

do zwrotu w/w akcesoriów w ciągu siedmiu dni od daty końca egzaminu. W przypadku 

nie dokonania zwrotu w w/w terminie Usługodawca wystawi fakturę obciążającą. 

2. Słuchacz zobowiązany jest po zakończeniu egzaminu do wystawienia prac w miejscu 

wskazanym przez Dyrektora, w czasie ustalonym przez Dyrektora (przez minimum dwa 

dni) oraz sprawowania opieki nad wystawionymi pracami w celu zachowania 

optymalnej świeżości materiału florystycznego. 

3. Słuchacz zobowiązany jest po zakończeniu egzaminu do kompletnego uprzątnięcia we 

własnym zakresie stanowiska pracy i stanowiska wystawienniczego oraz materiałów 

odpadowych, w przypadku nie dostosowania się do w/w zaleceń będzie obciążony 

kosztami uprzątnięcia  poprzez wynajętą firmę. 

4. Słuchacz zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom organizacyjnym 

egzaminatorów i do współpracy z nimi pod rygorem wykluczenia z egzaminów. 

 

 

§ 9 

 

Nieobecność Słuchacza na 48 godzinach lekcyjnych zajęć na szkoleniu Florysta, a tym 

samym 10% absencja powoduje nie dopuszczenie go do egzaminu końcowego. W w/w 



przypadku słuchacz może przystąpić do egzaminu końcowego po wcześniej  zdanym (na 

swój koszt) zaliczeniu wewnętrznym  w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły. 

 

 

 

§ 10 

 

W ramach zajęć warsztatowych Słuchacz zobowiązany jest do: 

1. Pozostawienia narzędzi i Sali warsztatowej w należytym porządku 

2. Raz na kwartał do czynnego udziału w sortowaniu i porządkowaniu materiałów 

technicznych 

3. Uczestnictwa w zbieraniu materiału roślinnego w terenie 3 razy w roku (wiosna, lato, 

jesień) w ilości około 3 godzin każdy. 

 

Organizacja nauczania 

 

§ 11 

 

Rok szkolny obejmuje: 

1. 12 zjazdów tygodniowych w godzinach poniedziałek- piątek 8.00-15.00, średnio 1 raz w 

miesiącu – system dzienny FLORYSTA oraz MISTRZ FLORYSTYKI. 

2. 24 zjazdy dwudniowe, sobota-niedziela 8.00-17.00 średnio 2 razy w miesiącu – system 

weekendowy FLORYSTA 

3. 3 zjazdy pięciodniowe, poniedziałek- piątek 8.00 – 15.00 system dzienny POMOCNIK 

FLORYSTY 

4. 4 zjazdy trzy dniowe, piątek 16.00 -21.00, sobota-niedziela 8.00 – 19.00 system 

weekendowy POMOCNIK FLORYSTY 

5. Egzamin końcowy zakończony otrzymaniem dyplomu wydanego przez Szkołę i 

podpisanego przez egzaminatorów branżowych oraz wydaniem zaświadczenie o 

ukończeniu kursu, w przypadku nie podejścia do egzaminu przed komisją branżową  

oraz w  przypadku kursu Pomocnik Florysty,. 

 

 

§ 12 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z tytułem Florysty, jest: 

1. Zaliczenie w terminie materiału z zajęć teoretycznych i praktycznych 

2. Udział w wyznaczonych pokazach, jeśli takie będą organizowane. 

3. Wniesienie wszelkich opłat za czas nauki w Szkole 

4. Przygotowanie materiałów (teczek dyplomowych) celem wykonania własnych prac 

dyplomowych 

5. Udział w dwutygodniowym okresie ćwiczeń i konsultacji na terenie Szkoły 

6. Uiszczenie opłat związanych z egzaminem 30 dni przed egzaminem praktycznym 

7. Uczestnictwo w minimum 90% zajęć szkoleniowych. 

 



 
 
 
 

§ 13 
 

Termin egzaminu końcowego dla Florysty,  ustala Dyrektor Szkoły w miarę możliwości 

przy uwzględnieniu opinii uczniów. 

Egzamin odbywa się według kryteriów ustalonych przez Federację Europejską Związku 

Profesjonalnych Florystów - FLORINT ( dawne FEUPF – Federation Europeenne des 

Unions Professionelles de Fleuristes) 

 
 

§ 14 
 
Słuchacz, który nie zgłosił się na egzamin teoretyczny w wyznaczonym terminie lub 

uzyskał na egzaminie ocenę niedostateczną może składać egzamin poprawkowy ( 

przypadku niezaliczenia tylko jednego przedmiotu), ewentualnie w najbliższym 

terminie wraz z uczniami następnego roku lub w innym terminie uzgodnionym 

indywidualnie z Dyrektor Szkoły. O terminie w/w egzaminu Słuchacz jest zobowiązany 

dowiadywać się w sekretariacie szkoły minimum na 3 miesiące przed egzaminem. 

§ 16 

Słuchacz, który nie zgłosił się na egzamin praktyczny lub uzyskał mniej niż minimalna 

liczba punktów egzaminu może składać  egzamin poprawkowy  w najbliższym terminie 

wraz z uczniami następnego roku lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie z 

Dyrektorem Szkoły. O terminie w/w egzaminu Słuchacz jest zobowiązany dowiadywać 

się w sekretariacie szkoły minimum na 3 miesiące przed egzaminem. 

Warunkiem podejścia do egzaminu w innym terminie, jest aktywne uczestnictwo w 2 

zjazdach tygodniowych lub 4 zjazdach weekendowych, tego samego kursu oraz  

wniesienie dwóch opłat comiesięcznego czesnego wg stawek oraz ponowną opłatę za 

egzamin. 

§ 17 

W przypadku nie podejścia przez Słuchacza do egzaminu w drugim terminie traci on 

prawo do przystąpienia do niego. Prawo do składania egzaminu uzyskuje on jednak w 

przypadku ponownego uczestniczenia w zajęciach Szkoły . 

§ 18 

Dyrektor Szkoły ma prawo do zmiany programu oraz przesunięć przedmiotowych ze 

względów technicznych. 

§ 19 

Szkoła ma prawo do propagowania zdjęć prac wykonanych przez Słuchaczy na 

warsztatach, pokazach oraz prac egzaminacyjnych z uwzględnieniem praw autorskich. 



Ponadto, do wszystkich prac i innych projektów wykonywanych na zajęciach 

warsztatowych i teoretycznych. Jednocześnie Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

publikacje z imprez publicznych oraz błędy z winy osób trzecich. 

 

Opłaty 

 

§ 20 

Nauka w Szkole jest płatna na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług 

edukacyjnych. 

§ 21 

 

Słuchacz obowiązany jest wnosić terminowo tj. do 5-go dnia każdego miesiąca opłaty za 

zajęcia dydaktyczne. 

§ 22 

 

W wyjątkowych sytuacjach (maksimum dwa razy do roku) na pisemny wniosek 

Słuchacza i po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zarządem  i  zaopiniowaniu 

przez Dyrektora Szkoły dopuszcza się zmianę terminu wnoszenia opłaty czesnego. 

§ 23 

 

W przypadku nie uiszczenia przez Słuchacza wpłaty czesnego w terminie, Usługodawca 

ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę, określonych w umowie. 

 

§ 24 

  

W przypadku nieterminowego wniesienia opłat  przez Słuchacza na rzecz Usługodawcy 

na Słuchacza  może zostać naniesiona kara dodatkowa na warunkach określonych w 

umowie. 

§ 25 

 

Słuchacz jest obowiązany do wniesienia opłaty za zjazd pomimo, iż był na danym 

zjeździe nieobecny. 

§ 26 

Słuchacz ma prawo do odrobienia zajęć, w przypadku usprawiedliwionej obecności, w 

innym terminie, wyznaczonym przez Szkołę. Zajęcia poza programowe, na które 

Słuchacz ma możliwość przyjść, są dodatkowo płatne 100 zł. (co stanowi koszt 

zakupionego materiału florystycznego).  

 

 

 

 



§ 27 

Słuchacz swoją nieobecność musi zgłosić na 24h przed rozpoczęciem zajęć (według 

harmonogramu zjazdów swojej grupy szkoleniowej). Za niepoinformowanie 

Usługodawcy o nieobecności, Słuchacz zostanie obciążony kosztem zakupionego 

materiału florystycznego w wysokości 100 zł. za każdy zjazd.  

 

Rozwiązanie przez Słuchacza umowy o świadczenie usług edukacyjnych- szkolenie 

FLORYSTA 

 

§ 28 

 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Słuchacza obowiązuje go trzymiesięczny 

termin wypowiedzenia. 

2. W okresie wypowiedzenia Słuchacz ma obowiązek wpłacania czesnego za okres 

wypowiedzenia. 

3. Wpisowe nie podlega zwrotowi 

4. W przypadku rezygnacji przez Słuchacza z uczestnictwa na zajęciach a później 

chęci ponownego rozpoczęcia edukacji słuchacz ma obowiązek wnieść wpisowe 

na nowo. 

 

 

 

Przepisy przejściowe końcowe 
 

§ 29 
 

1. Regulamin wchodzi w Życie z dniem zatwierdzenia. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy: 
a/ ustawy o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie przepisy 
wykonawcze 
b/ statut 
c/ regulaminy i zarządzenia wewnętrzne 
 
 
 
 

 
 

ZATWIERDZAM  
01.10.2013 

Dyrektor  Szkoły Florystycznej Małgorzaty Niskiej 


