
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA
DO PRACY W OPOLUDO PRACY W OPOLU

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

W OPOLU



KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

• Pomocnik ogrodnika 

• Pomocnik obsługi hotelowej



Czas realizacji zajęć praktycznych

• Rok szkolny 2018/2019 od września do 
czerwca

• Zajęcia odbywają się w poniedziałki w 
godzinach 8.00 – 12.00godzinach 8.00 – 12.00

• Zajęcia odbywają się pod kierunkiem 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu i 
wychowawców klas II i III SPdP



UCZESTNICY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

POMOCNIK OGRODNIKA:
• KAMIL
• DAWID
• ŁUKASZ

POMOCNIK OBSŁUGI  
HOTELOWEJ:

• AGATA
• NIKOLETA
• DAMIAN

ŁUKASZ
• MATEUSZ
• PATRYK
• DAMIAN

• DAMIAN
• KASIA
• ALEKSANDRA
• DOMINIK
• WIKTORIA



STANDARDY KSZTAŁCENIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA 
PRAKTYCZNEGO /ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH/

STANDARDY EDUKACYJNE:
CKP ZPO realizuje swoje zadania tak, aby jego absolwent m.in:

- Opanował standardy nauczania, określone w podstawie programowej oraz 
aby uzyskał praktyczne umiejętności zawodowe,

- Potrafił samodzielnie zdobywać informacje materiałowe, techniczne
i technologiczne,i technologiczne,

- Potrafił samodzielnie kształtować, zdobywać umiejętności niezbędne 
w nowych sytuacjach zawodowych i oczekiwaniach rynku,

- Potrafił bezpiecznie zorganizować pracę zgodnie z zasadami BHP,
- Potrafił racjonalnie i mądrze zorganizować warsztat pracy,
- Ekonomicznie wykorzystywał materiały, narzędzia i urządzenia,
- Posiadł umiejętność rzeczowej komunikacji



Pomocnik ogrodnika – ćwiczone 
umiejętności praktyczne

• Dbanie o rośliny 
doniczkowe

• Porządkowanie terenów 
zielonych

• Pielenie 

• Przygotowanie szczepek, 
sadzonek

• Sadzenie roślin 
doniczkowych

• Sadzenie roślin w terenie• Pielenie 
• Usuwanie szkodników z 

roślin
• Grabienie
• Wytyczanie grządek
• Zajęcia porządkowe po 

pracy

• Sadzenie roślin w terenie
• Podlewanie
• Wykonanie instalacji
• Wykonanie stroików 

świątecznych
• Poznawanie narzędzi



Porządkowanie terenów zielonych



Porządkowanie grządek



Ćwiczenie posługiwania się narzędziami, 
organizacji pracy, odpowiedzialności 

za odcinek pracy



Przygotowanie szczepek



Sadzenie ukorzenionych szczepek



Podlewanie kwiatów

- systematyczność
- kolejność podlewania
- sposób podlewania 



Sadzenie kwiatów



Usuwanie szkodników z liści



Sadzenie truskawek



Grabienie



Wytyczanie grządek



Sprzątanie



Udział w” Projekcie nasadzeń do celów dydaktycznych 
przy Centrum Kształcenia Praktycznego pod 

patronatem Prezydenta miasta Opola”



Kontynuacja pracy w ramach projektu



Sadzenie roślin i efekty 



Stroiki świąteczne



Efekty pracy



Pomocnik obsługi hotelowej

Ćwiczone umiejętności:
- Ścieranie kurzu
- Mycie mebli
- Nawlekanie pościeli
- Ścielenie łóżek- Ścielenie łóżek
- Zamiatanie podłogi
- Mycie podłogi
- Porządkowanie kuchni
- Składanie serwetek
- Gospodarowanie środkami czystości



Przygotowanie środków i narzędzi 
do pracy



Ścieranie kurzu



Nawlekanie i składanie pościeli



Uczymy się pracy zespołowej



Ścielenie łóżek



Zamiatanie podłogi



Mycie podłogi



Porządkowanie kuchni



Zamiatanie podłogi



Mycie sprzętów kuchennych



Dajemy radę, lubimy pracować 



Relację  przygotowały  wychowawczyni 
klasy IIB  mgr Felicyta Krawczyk

oraz wychowawczyni klasy  IIIA mgr  Agata Rajca oraz wychowawczyni klasy  IIIA mgr  Agata Rajca 


