
 
  

  
  
  
Highlands College Formularz Zgody Rodzica na Udział w Praktykach 

Zawodowych 

  

  

Drogi Rodzicu/Opiekunie  

  

W ramach ciągłego zaangażowania w rozwój możliwości uczenia się opartego na pracy dla 

studentów, chcielibyśmy poinformować, że Twój syn / córka będzie mial możliwość wzięcia 

udziału w programie stażowym w ramach kursu w Highlands. Wszyscy czniowie mają prawo 

do uczenia się opartego na pracy, jednakże nie zawsze jest możliwe lub właściwe wysłanie 

studentów na doświadczenie zawodowe.  

  

Szkolenie jest ściśle nadzorowane przez zespół kursu i / lub wyznaczonego pracownika. 

Celem tego komponentu jest zapewnienie wzbogacenia zawodowego i / lub umożliwienie 

uczniom rozwijania kompetencji i zachowań potrzebnych do zapewnienia płatnego 

zatrudnienia. Zanim każdy uczeń rozpocznie wybrane przez siebie doświadczenie 

zawodowe, każde miejsce pracy musi być zgodne z ustalonymi procedurami CYPES (Dzieci, 

Młodzież, Edukacja i Umiejętności) oraz Highlands College Work Experience Policies.   

  

Przed rozpoczęciem pracy student zostanie dokładnie poinformowany przez  pracowników 

Highlands College i będzie miał czas na pytania, ale dla Twojej informacji chcielibyśmy 

zwrócić uwagę na następujące kwestie:   

  

1. Dni i godziny do przepracowania są pokazane w Opisie stanowiska i odpowiadają 

pracy w pełnym wymiarze godzin dla normalnego absolwenta szkoły.  Wyjątkiem są różne 

systemy zmianowe.  W takim przypadku student omówi to z pracodawcą przed 

rozpoczęciem pracy.  Niewielkie dostosowania mogą być dozwolone, jeżeli występują 

rzeczywiste trudności w transporcie.  

  

2. Wymagany będzie standard ubioru i zachowania oraz przepisy bezpieczeństwa i 

ochrony, które mogą różnić się od wymagań w Highlands College.  

  

3. Punktualność i obecność są niezwykle ważne, a jeśli twój syn / córka nie jest w stanie 

przyjść do pracy z powodu choroby lub wypadku, zarówno pracodawca, jak i Highlands 

College powinni zostać natychmiast poinformowani.  

  

4. Będą sytuacje, w których praca jest nieciekawa lub być może brakuje pracy , ale 

oczekuje się, że uczeń zaakceptuje to jako część życia zawodowego.  

 



 
 

 

 

 

 

 

5. Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.  

Ubezpieczenie osobiste ‘Accident’ jest również wliczone w cenę (szczegóły dostępne na 

życzenie).  

  

6. Należy również zrozumieć, że CYPES nie może być pociągnięty do odpowiedzialności 

za działanie i dobre samopoczucie studenta na praktykach zawodowych.  

  

7. Należy również rozumieć, że CYPES i Pracodawca nie ponoszą odpowiedzialności za 

jakiekolwiek obrażenia lub szkody, gdy student dojeżdża do i z miejsca zamieszkania i 

tymczasowego miejsca pracy oraz czasowego zawieszenia uzgodnionych godzin pracy, w 

tym godzin lunchu i innych formalnych przerw podczas nieobecności w miejscu 

zamieszkania.  

  

Na koniec chciałabym podkreślić, że wszyscy pracodawcy uczestniczą w programie praktyk 

dobrowolnie, ponieważ uważają, że doświadczenie jest cenne dla studentów.  Jednak 

korzyści, które uzyskają studęci , będą w dużej mierze zależeć od gorliwości i wzajemności 

okazywanej przez studęta oraz zachęty i porad udzielanych przez ciebie.  

  

Aby przystąpić do przydzielania parktyk zawodowych, byłabym wdzięczna, gdybyś mógł 

wypełnić poniższy formularz zgody w najwcześniejszym dogodnym dla siebie terminie. Po 

otrzymaniu formularza i przydzieleniu praktyk zawodowych, uzgodniony Opis stanowiska 

wraz ze szczegółami dotyczącymi miejsca pracy zostanie przekazany Rodzicom / 

Opiekunom. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące doświadczenia 

zawodowego, proszę o kontakt z osobistym nauczycielem lub ze mną.  

  

  

Z poważaniem  

  

Alex Stryszowska  

Koordynator ds. Doświadczenia Zawodowego w Highlands College  

  

| Highlands College | Highlands Lane | JE1 1HL  

T +44(0)1534 608534  

E-mail: alex.stryszowska@highlands.ac.uk  

  


