Praktyki zawodowe –
przewodnik dla rodziców
Każdy rodzic chce, aby jego dziecko miało jak najlepszy start w karierze zawodowej. Po ukończeniu
szkoły młode osoby mają do wyboru różne opcje. Ten przewodnik przedstawia informacje o praktykach
zawodowych, jako głównej ścieżce do udanej kariery zawodowej oraz o płynących z nich korzyściach.
Co to są praktyki zawodowe? Jest to zatrudnienie połączone ze szkoleniem, co oznacza, że praktykanci
mają możliwość zarabiania podczas uczenia się i zdobywania kwalifikacji uznawanych w całym kraju.
Zalety praktyk zawodowych

Wynagrodzenie

Dostępne są praktyki zawodowe do poziomu tytułu zawodowego lub powyżej. Ponad 50
uniwersytetów w całym kraju oferuje obecnie różnorodne praktyki zawodowe kończące się
uzyskaniem tytułu zawodowego, przy czym kolejne uczelnie dołączą do programu w ciągu roku.

Minimalna stawka wynagrodzenia dla
praktykanta wynosi 3,50 funtów za godzinę,
jednak wielu pracodawców płaci więcej.
Stawka zależy od branży, regionu i poziomu
praktyk zawodowych, np. w niektórych
programach praktyk na wyższych poziomach
można otrzymać do 500 funtów tygodniowo.

– Otrzymywanie wynagrodzenia i płatny urlop.
– Wspaniałe możliwości rozwoju zawodowego, zarówno dalszego kształcenia się, jak i
przechodzenia na wyższe stanowiska w zakładzie pracy.
– Możliwość zwiększonego wynagrodzenia w przyszłości – wynagrodzenie praktykantów
znacznie zwiększa się po ukończeniu szkolenia, a osoby kończące praktyki na poziomie
wyższym mogą spodziewać się wynagrodzenia większego średnio o 150 tys. funtów w całym
swoim życiu zawodowym.*

Poziomy praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe odbywają się na różnych poziomach w zależności od obecnie posiadanych
umiejętności i kwalifikacji praktykanta. Praktyki zawodowe posiadają odpowiedniki poziomów
edukacyjnych:

Nazwa

Poziom

Odpowiednik poziomu edukacyjnego

Poziom średni

2

Zaliczenie 5 przedmiotów na egzaminie GCSE

Poziom
zaawansowany

3

Zaliczenie 2 przedmiotów na egzaminie A level

Poziom wyższy

4, 5, 6 i 7

Tytuł uzyskany po ukończeniu dwuletnich studiów
zawodowych (ang. Foundation degree) lub wyższy

Poziom tytułu
zawodowego

6i7

Tytuł licencjata lub magistra

Wszystkie programy praktyk zawodowych składają się ze szkolenia w miejscu pracy, jak i poza
miejscem pracy, przyuczającego do uzyskania uznawanych w branży dyplomów lub kwalifikacji.
Niektóre programy kończą się egzaminem, który ma na celu ocenę umiejętności i kompetencji
praktykanta do wykonywanej roli.

Jak ubiegać się o miejsce na praktykach?
W każdej chwili dostępnych jest online do 28 tys. miejsc w ramach praktyk zawodowych
w różnych zawodach i branżach w całej Anglii. Informacje można znaleźć na stronie: gov.uk/
apply-apprenticeship. Istnieje możliwość wyszukiwania według słów kluczowych (stanowisko,
zawód lub poziom praktyk) lub według lokalizacji.
W momencie, gdy udostępniona zostaje odpowiednia praca, Państwa syn lub córka mogą
zarejestrować się na stronie internetowej i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby ubiegać
się o daną pozycję.
Nasz kanał YouTube zawiera przydatne rady i wskazówki o tym, jak ubiegać się o przyznanie
miejsca na praktykach, oraz inne nagrania wideo na temat praktyk zawodowych. Wejdź na stronę
internetową YouTube i wyszukaj hasło „apprenticeships/NAS”.
Jeśli Państwa syn lub córka nie są gotowi na rozpoczęcie praktyk zawodowych lub podjęcie pracy,
mogą starać się o staż u lokalnego pracodawcy, aby zdobyć cenne doświadczenie, a w razie potrzeby,
skorzystać z szansy poprawy swojego poziomu języka angielskego i matematyki. Dodatkowe
informacje oraz formularz aplikacyjny o staż dostępne są na stronie: gov.uk/find-traineeship.

Organizator programu
National
Apprenticeship
Service

NAS-P-170003 listopad 2017 r.

*„Kształcenie uniwersyteckie – Czy jest to najlepsza droga do zatrudnienia?”
AAT i CEBR luty 2013 r.

Więcej informacji o wynagrodzeniu i kryteriach
przyjęcia na praktyki zawodowe w określonych
zawodach można uzyskać sprawdzając
dostępne miejsca w zakładce „Znajdź praktyki”.

Wymogi dla praktykantów
Praktyki zawodowe mogą odbyć wszystkie
osoby powyżej 16 roku życia mieszkające
w Anglii. Wymogi przyjęcia na praktyki różnią
się w zależności od branży i rodzaju pracy.
Niedawno wprowadzone przepisy zmieniły
minimalne wymagania w zakresie poziomu
znajomości języka angielskiego i matematyki
dla osób z trudnościami w uczeniu się lub
niepełnosprawnością, które chcą odbyć
program praktyk zawodowych. W przypadku
tych praktykantów wymagania poziomu
znajomości języka angielskiego i matematyki
zmniejszą się do poziomu 3 kwalifikacji
zawodowych (ang. Entry Level 3 qualification).
Pracodawca zatrudniający osoby
niepełnosprawne (ang. Disability Confident
Employer) zazwyczaj przeprowadzi rozmowę
kwalifikacyjną z osobą, która podała, że jest
niepełnosprawna i spełnia minimalne kryteria
ustalone przez pracodawcę. Aby uzyskać
więcej informacji wyszukaj hasło „Disability
Confident” na gov.uk.

Wiek zakończenia nauki szkolnej
Rząd określił, że wszystkie młode osoby
muszą kontynuować jakąś formę edukacji
lub szkolenia przynajmniej do swoich 18.
urodzin. Nie oznacza to, że młoda osoba musi
kontynuować naukę w szkole. Dostępne są
różne sposoby kontynuowania edukacji lub
szkolenia po 16. roku życia, w tym praktyki
zawodowe lub staże.

Wyszukaj hasło
„apprenticeships”
na gov.uk

