
 

 
 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi realizuje w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt pn. Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem 

staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie 
rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (pnz) poprzez 
opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne  
w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych, opracowanie modelowych programów 
praktycznej nauki zawodu (pnz) dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika i na poziomie branżowej 
szkoły 1 stopnia w branży rolno-hodowlanej. 
Więcej informacji na stronie projektu: https://nikidw.edu.pl/kategoria/projekty-nikidw/branza-rolno-
hodowlana/  

Grupą docelową projektu są bezpośrednio publiczne szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące na poziomie 

kwalifikacji technika, publiczne szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące na poziomie branżowej szkoły  

1 stopnia, instytucje rynku pracy z branży rolno-hodowlanej, a pośrednio – uczniowie wyżej wymienionych 

szkół zawodowych.  

OBECNIE POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY: 

1. szkół kształcących w 3 zawodach w branży rolno-hodowlanej 

• technik rolnik,  

• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  

• mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych  

celem przeprowadzenia pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu  

w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 

2. autorów (nauczycieli szkół kształcących w zawodach oraz przedstawicieli pracodawców) do wzięcia 

udziału w rekrutacji na stanowisko opiekun pilotażu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie  

i opracowanie raportu z przebiegu pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu 

w zakresie stażu uczniowskiego (12 osób) link do rekrutacji 

Autorzy mają zaplanowane wynagrodzenie za swą pracę oraz w ramach ewentualnych spotkań 

zagwarantowaną refundację kosztów dojazdu na spotkanie (średnio 180 zł, max. 260 zł na osobę, w obie 

strony)  i wyżywienie. Spotkania stacjonarne zaplanowano w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury  

i Dziedzictwa Wsi w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 (dawna Centralna Biblioteka Rolnicza). 

Jednakże ze względu na sytaucję epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19, prawdopodobnie zmuszeni 

będziemy dostosować się do aktualnych warunków i zmienić formę spotkań na zdalną. 

Serdecznie zapraszamy! 
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Ponadto zgodnie z zaleceniami Mnisterstwa Edukacji Narodowej odnośnie czynnego udziału przedstawicieli 

pracodawców z branży rolno-hodowlanej oraz wszystkich szkół (kształcacych na poziomie technikum oraz 

branżowej szkoły 1 stopnia) wskazanych  w załączniku nr 11 i 12 do regulaminu konkursu POWR.02.15.00-

IP.02-00-002/20 w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb 

zmieniającej się gospodarki, w załączniku przekazujemy formularz deklaracji szkoły do udziału w projekcie.  

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie deklaracji udziału do dnia 31 stycznia 2021 r. i odesłanie podpisanego 

skanu na adres mailowy: projekt2.15@nikidw.edu.pl  zamieszczając w tytule: branża rolno-

hodowlana_deklaracja współpracy szkoły 

Liczymy na aktywne zaangażowanie dyrektorów lub przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie  

w zawodach branży rolno-hodowlanej, przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń 

branżowych oraz inne osoby, którym bliska jest potrzeba działania na rzecz poprawy jakości kształcenia  

i dostosowania poziomu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w zawodach branży rolno-hodowlanej. 

Z góry serdecznie dziękujemy i wyrażamy nadzieję na owocną współpracę. 

             Kierownik projektów: Karol Krajewski 
                                                              Ekspert projektu: Elżbieta Żochowska 
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