
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z NARODOWYM INSTYTUTEM KULTURY I DZIEDZICTWA WSI
w ramach projektu „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-

hodowlanej”

Składam deklarację przystąpienia Szkoły ...................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... (nazwa szkoły)

w okresie II półrocza roku szkolnego 2020/2021 do pilotażu Modelowego programu realizacji praktycznej 
nauki zawodu w zawodach branży rolno-hodowlanej we współpracy z pracodawcami, opracowanego 
w ramach Projektu "Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-
hodowlanej" w zawodach (Proszę zaznaczyć wybrane kierunki kształcenia znakiem „X”) 

 Technik rolnik
 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Dane szkoły:

Adres szkoły 

Adres e-mail:

Telefon, fax:

Proszę zaznaczyć nazwy prowadzonych kierunków kształcenia (właściwe zaznaczyć znakiem „X”) 

1. Jeździec
2. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
3. Pszczelarz
4. Rolnik 
5. Technik agrobiznesu
6. Technik hodowca koni
7. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
8. Technik pszczelarz
9. Technik rolnik
10. Technik weterynarii

Wypełniony i zeskanowany dokument proszę przesłać na adres projekt2.15@nikidw.edu.pl do dnia 06.10.2020 r., 
w temacie wiadomości zamieszczając zapis: branża rolno-hodowlana_deklaracja współpracy szkoły

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w terminie do 31.01.2021 r. przekaże Szkole, opracowaną przez autorów 
oraz ocenioną i dopuszczoną przez Ekspertów MEN, wersję wstępną modelowego programu realizacji praktycznej nauki 
zawodu z uwzględnieniem stażu uczniowskiego w deklarowanym zawodzie w branży rolno-hodowlanej, do wdrożenia 
przez szkołę we współpracy z pracodawcą, w okresie luty - czerwiec 2021 r. 

Wraz z podpisaniem deklaracji upoważniam Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (00-322), przy
 ul. Krakowskie Przedmieście 66 do przetwarzania moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.) w szczególności w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania, 
realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, realizacji projektu, w ramach którego 
przeprowadzane jest niniejsze postępowanie oraz udostępnienia tych danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej, monitoringu, 
kontroli i ewaluacji. 

…………………………………………………………………………………….
  Podpis i pieczęć dyrektora Szkoły/Osoby upoważnionej 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Projekt POWR.02.15.00-00-2016/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach 
działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
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