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Program Praktyk 

 

Firma IGD Consulting przygotowała program praktyk, do uczestnictwa w którym 

chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić. W związku ze zdobytym 

doświadczeniem w dziedzinie szkoleń z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, 

postanowiliśmy uruchomić program, dzięki któremu młodzi ludzie wchodzący na 

rynek pracy zyskują nowe narzędzie pozyskania doświadczenia i kwalifikacji.  

 

Dzięki przeprowadzonej analizie środowiska lokalnego, dostrzegliśmy pojawiające się 

problemy w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry do opieki nad dziećmi 

do lat trzech, która spełniałaby wszystkie wymagania pracodawców. Oraz 

długotrwały proces przekwalifikowania się pracowników, którzy nie znaleźli 

zatrudnienia w innych sektorach rynku pracy. 

 

Podczas wchodzenia na rynek pracy najtrudniejszym zadaniem jest określenie czy 

dany sektor zatrudnienia przynosi nam satysfakcję. Nasz program stwarza możliwość 

sprawdzenia określenia siebie przez okres 3 miesięcy - czy powierzone mi obowiązki 

będą sprawiały mi satysfakcje, czy dzieci oraz rodzice zaakceptują moją osobę, a co 

najważniejsze, czy będzie ona pasowała do struktury wewnętrznej placówki.  
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Jakie są zatem założenia naszego programu? Poniżej przedstawiamy to w 6 krokach: 

 

Krok 1. Firma IGD Consulting poszukuje osób, które są zainteresowane 

wykonywaniem zawodu opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.  

Krok 2. Następnie, firma przesyła kandydatury osób spełniających wymagania 

placówki. Kolejnym etapem są indywidualne rozmowy z kandydatami 

przeprowadzane przez dyrektora placówki. Dyrektor ma możliwość przeprowadzenia 

testu w formie zaproszenia kandydata na 1 dzień próbny, podczas którego obserwuje 

jego umiejętności i sposób radzenia sobie z powierzonymi mu obowiązkami.  

Krok 3. Po rozmowach firma IGD Consulting umawia się z placówką w celu 

ustalenia, która z przedstawionych osób zostanie zakwalifikowana na praktyki. 

Praktykami nazywamy okres 3 miesięcy, podczas których kandydat na opiekuna 

wykonuje powierzone mu obowiązki w wymiarze minimum 30 godzin tygodniowo. 

Kandydat nie pobiera przez ten okres wynagrodzenia. Formą rekompensaty jest 

opłacenie 280-godzinnego kursu na opiekuna w żłobku lub klubie malucha przez 

placówkę przyjmującą kandydata na praktyki.  

Krok 4. Praktykant kierowany jest na kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 

na którym zdobywa niezbędne kwalifikacje określone ustawą o opiece nad dziećmi do 

lat 3 z dnia 4. lutego 2011 r. 

Krok 5. Praktykant z dniem rozpoczęcia kursu rozpoczyna również 3-miesięczny 

okres praktyk w placówce, która finansuje mu kurs. Koszt praktykanta dla placówki to 

500,00zł brutto miesięcznie. Praktykant podpisuje umowę, która obliguje go do 

rzetelnego wykonywania obowiązków powierzonych mu przez placówkę kierującą go 

na kurs. 

Krok 6. Po upływie 3 miesięcy, placówka przyjmująca na praktyki może 

zaproponować praktykantowi pracę. Placówka nie jest jednak zobowiązana do 

zatrudnienia któregokolwiek z praktykantów po zakończeniu praktyk. 
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Korzyści płynące z przystąpienia do programu praktyk przez praktykanta: 

 

 możliwość zaprezentowania się w potencjalnym miejscu pracy 

 możliwość zdobycia uprawnień do pracy z dziećmi do lat 3. 

 Uczestnictwo w szkoleniu akredytowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

 Zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi. 

 

Do Programu Praktyk można przystąpić dwa razy w roku – od września do listopada 

oraz od marca do maja. Wynika to z organizacji dwóch cykli szkoleniowych w roku. 

Program Praktyk realizowany jest w trakcie organizacji 280-godzinnego kursu na 

opiekuna w żłobku lub w klubie malucha.  

 

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości bądź sugestii zapraszamy do 

kontaktu pod numerem telefonu 61 661 12 33 lub adresem: 

k.kunicka@igd.poznan.pl. 

 

Z poważaniem, 

Szymon Walkowski 

Prezes Zarządu 

  


