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Zmiany do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wi ejskich  
na lata 2008-2013. 

 
W Programie Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, przyjętym 
przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2008 r. i zmienionym w dniu  
27 października 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w rozdziale IV „Charakterystyka działań”:  

a)  w tabeli opisującej działania realizowane w ramach Priorytetu 1: 

- w części dotyczącej Działania 1.1: 

- Działanie 1.1 otrzymuje brzmienie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa 

oraz innych niŜ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku  

do 5 lat oraz form opieki dla dzieci w wieku do lat 3”, 

- w Działaniu 1.1.2 treść kolumny „Czas realizacji” otrzymuje brzmienie: 

„2008-2013”, 

- po Działaniu 1.1.2 dodaje się Działanie 1.1.3 w brzmieniu:  

„1.1.3 Rozwój form opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.  
o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235,  
z późn. zm.). 

MPiPS, wojewodowie  
i jednostki samorz ądu 
terytorialnego, Zakład 
Ubezpiecze ń 
Społecznych 

2011-
2013”, 

 

               - w części dotyczącej Działania 1.4: 

- w Działaniu 1.4.1 treść kolumny „Działania” otrzymuje brzmienie: 

„Udoskonalenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 

wiejskich (zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej)”.  

- w Działaniu 1.4.3 treść kolumny „Działania” otrzymuje brzmienie:  

„Wykorzystanie technologii informatycznych w celu upowszechnienia 

róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wsparcia, 

rozwoju i promocji poradnictwa zawodowego na obszarach wiejskich”,  

               - w części dotyczącej Działania 1.8, w Działaniu 1.8.1 treść kolumny 

„Działania” otrzymuje brzmienie: 
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                 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych w zakresie realizacji programów edukacyjnych, 

profilaktycznych i społecznych, a takŜe programów upowszechniających 

sport i rekreację”, 

- w części dotyczącej Działania 1.9, po Działaniu 1.9.5 dodaje się Działanie   

1.9.6 w brzmieniu:  

„1.9.6 Realizacja ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992, z późn. zm.) w zakresie 
wsparcia dochodowego rodzin  
z dziećmi na utrzymaniu poprzez 
system świadczeń rodzinnych 
 i funkcjonujące w ramach tego 
systemu świadczenia (dodatki do 
zasiłku rodzinnego) związane  
z edukacją dzieci, w tym dzieci  
z terenów wiejskich. 

MPiPS, wojewodowie  
i jednostki samorz ądu 
terytorialnego 

2011-
2013”, 

 

b) w tabeli opisującej działania realizowane w ramach Priorytetu 2: 

                - w części dotyczącej Działania 2.2, w Działaniu 2.2.1 treść kolumny „Czas 

realizacji” otrzymuje brzmienie:  

                 „2008-2013”, 

- w części dotyczącej Działania 2.3, w Działaniu 2.3.2 treść kolumny 

„Działania” otrzymuje brzmienie:  

„Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia cyfrowego w placówkach zaspokajających potrzeby 

edukacyjne, kulturalne i społeczne wsi, a takŜe sprzyjanie udostępnianiu 

bibliotek i czytelni szkolnych oraz sal sportowych i boisk szkolnych 

mieszkańcom wsi”, 

- w części dotyczącej Działania 2.3, rezygnuje się z Działania 2.3.3, 

c) w tabeli opisującej działania realizowane w ramach Priorytetu 3: 

               - w części dotyczącej Działania 3.1: 

- treść kolumny „Działania” otrzymuje brzmienie:  

                      „Wspieranie kształcenia ustawicznego na terenach wiejskich”, 

                    - dodaje się Działania 3.1.1 i 3.1.2 w brzmieniu: 
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„3.1.1 Udoskonalenie i upowszechnienie 
instrumentów wspierających 
kształcenie ustawiczne osób 
pracujących, bezrobotnych  
i poszukujących pracy. 

MEN, MPiPS, 
MRiRW 

2011-
2013 

 
3.1.2 Podejmowanie działań mających na celu 

lepsze wykorzystanie oraz zapewnienie 
trwałości rezultatów projektów 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

MEN 2011-
2013”, 

 

  - w części dotyczącej Działania 3.4, w Działaniu 3.4.1 treść kolumny 

„Działania” otrzymuje brzmienie: 

    „Wspieranie organizacji wydarzeń i programów kulturalnych  

(m.in. przedstawień teatralnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów 

itp.)”, 

 d) w tabeli opisującej działania realizowane w ramach Priorytetu 4: 

      - w części dotyczącej Działania 4.1, w Działaniu 4.1.1. treść kolumny „Czas 

realizacji” otrzymuje brzmienie:  

      „2008 - 2013”; 

2) w rozdziale V „Działania Ministra Edukacji Narodowej i innych ministrów”: 

a) na str. 27, w drugim akapicie, pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) prowadzenie Edukacyjnego Portalu Internetowego Scholaris - portal 

wiedzy dla nauczycieli”, 

b) na str. 28, na końcu drugiego akapitu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Od dnia 1 stycznia 2010 r. zadania przewidziane dla Centrum Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Centralnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli realizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji”; 

3) w rozdziale VI „Sposób finansowania działań zaplanowanych w Programie”: 

na str. 55, w tabeli opisującej wysokość środków finansowych przeznaczonych 

na działania zaplanowane w Programie w latach 2009-2013 dodaje się dwa 

odwołania w brzmieniu: 
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Numer i nazwa działania 
L    a    t    a  

2009 2010 2011 2012 2013 

„1.1 

Wspieranie rozwoju 

poradnictwa oraz innych niŜ 

przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szkołach 

podstawowych, form 

wychowania przedszkolnego 

dla dzieci w wieku do 5 lat 

oraz form opieki dla dzieci do 

lat 3.* 

13 000 tys. zł 15 000 tys. zł 15 000 tys. zł 10 000 tys. zł 10 000 tys. zł 

1.9 

Tworzenie warunków do 

podejmowania przez uczniów 

nauki poza miejscem 

zamieszkania i eliminowanie 

barier dostępu do edukacji.** 

5 000 tys. zł 5 000 tys. zł 5 000 tys. zł 5 000 tys. zł 5 000 tys. zł 

 

* Dodatkowo w budŜecie państwa na 2011 r. na realizację Działania 1.1.3., 

realizowanego w ramach Działania 1.1., zaplanowano środki finansowe w kwocie 

 51 000 tys. zł, ujęte w stosownej rezerwie celowej, z tego 40 000 tys. zł na realizację 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", 

zaś pozostałe 11 000 tys. zł na opłacanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

składek (emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej) za nianie od podstawy 

stanowiącej kwotę nie wyŜszą niŜ wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Środki finansowe, w takiej samej wysokości i takich samych proporcjach jak w 2011 r., 

zaplanowano na realizację Działania 1.1.3. takŜe w projekcie ustawy budŜetowej na  

2012 r. (w stosownej rezerwie celowej). Zakłada się, Ŝe równieŜ w 2013 r. wysokość 

środków budŜetu państwa przeznaczonych na realizację Działania 1.1.3 będzie 

kształtować się na tym samym poziome, co w latach 2011-2012, tj. 51 000 tys. zł. 

 

** Działanie 1.9.6 będzie finansowane ze środków budŜetu państwa ujętych  

w budŜetach poszczególnych wojewodów, które w formie dotacji celowej przekazywane 

są gminom bezpośrednio przyznającym i wypłacającym te dodatki. Szacuje się,  

Ŝe wydatki budŜetu państwa na dodatki w 2011 r. wyniosą odpowiednio: 192 000 tys. zł  

w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem 
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zamieszkania, 202 000 tys. zł w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego oraz 151 000 tys. zł w przypadku dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 

Dwa ww. Działania (1.1.3 i 1.9.6) nie będą generować skutków finansowych dla budŜetu 

państwa i będą realizowane w ramach środków planowanych na dany rok  

w poszczególnych częściach budŜetowych (budŜety wojewodów oraz stosowne rezerwy 

celowe) oraz nie będą stanowiły na Ŝadnym etapie realizacji Programu podstawy  

do ubiegania się o dodatkowe środki z budŜetu państwa.”, 

 

4) w rozdziale VII „Harmonogram realizacji Programu oraz sposób monitorowania 

realizacji zaplanowanych działań”, na stronie 64, wskaźniki monitorowania 

realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, 

otrzymują brzmienie: 

„1) wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich 

z 37,2% w 2006 r. do 62,4% w 2013 r.; 

2) odsetek szkół wiejskich, których średni wynik sprawdzianu znajdował się  

w odniesieniu do krajowych wyników wszystkich szkół na skali staninowej  

w przedziale wyników niskich (tj. w trzech pierwszych przedziałach skali 

staninowej) do 27% w roku 2013; 

3) zwiększenie odsetka gospodarstw na wsi posiadających komputer do 72%  

w 2013 r.; 

4) zwiększenie odsetka osób mających dostęp do szerokopasmowego Internetu 

na wsi z 10% w 2006 r. do 50% w 2013 r.; 

5) zwiększenie liczby innych form wychowania przedszkolnego z 802 w 2007 r.  

do 3 000 w 2013 r.; 

6) procentowy wskaźnik liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół 

wiejskich objętych róŜnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w oparciu o analizę potrzeb dokonaną przez zespół nauczycieli, wychowawców 

grup wychowawczych, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem - docelowo  

w 2013 r. do 31%, w porównaniu z 27,3% w roku 2006/2007; 

7) utworzenie internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej, portalu 

zawierającego informacje dla uŜytkowników dostępne z poziomu centralnego, 

regionalnego oraz lokalnego – 1 portal internetowy do 2013 r.; 
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8) zwiększenie liczby osób z wykształceniem średnim oraz wyŜszym 

mieszkających na wsi z odpowiednio 24,5% i 5,9% w 2005 r., do  

35,0% i 17,0% w 2013 r.”. 
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Uzasadnienie  

Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 został przyjęty 

przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2008 r. i był zmieniony w dniu  

27 października 2009 r. W Programie przewidziana została moŜliwość corocznie jego 

aktualizowania. Wprowadzenie zmian w Programie pozwala na podejmowanie działań 

dostosowanych do aktualnych potrzeb odbiorców oraz zapewnia moŜliwość ich realizacji.  

 

Wnioskodawcami zmian w Programie są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 

Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych) oraz placówki podległe poszczególnym resortom. 

 

Uzupełnia się Działanie 1.4.1 o: 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia i talenty, gdyŜ pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

w szkołach wiejskich powinna teŜ uwzględniać potrzeby uczniów zdolnych,  

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów z gimnazjum, gdyŜ uczniowie 

powinni uzyskać wsparcie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, 

szczególnie w sytuacji powstania nowych zawodów i duŜej konkurencji na rynku pracy. 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej, organizowane są dla uczniów szkół, jako jedna z form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej określonych w przepisach rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). 

 

Konieczność dokonania zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi uzasadniają oczekiwania środowiska edukacyjnego, rodziców, 

organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, 

jak i zmieniająca się rzeczywistość społeczno-ekonomiczna i wyzwania współczesnego 

świata. Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są bardzo szeroko. To zarówno 

przewlekła choroba, niepełnosprawność, trudności adaptacyjne związane z powrotem  

z zagranicy czy teŜ problemy natury wychowawczej oraz szczególne uzdolnienia 
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dziecka, które szkoła powinna rozwijać. Rozwój cywilizacyjny stwarza wiele nowych 

moŜliwości, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w organizacji kształcenia  

i udzielaniu wsparcia właśnie dla tych uczniów, którzy wymagają indywidualnego 

podejścia ze względu na swoje potrzeby. Dla szkoły jest takŜe zobowiązaniem do takiego 

planowania i realizacji swoich zadań, które umoŜliwi zaspokojenie indywidualnych 

potrzeb uczniów oraz stworzy optymalne warunki do rozwoju ich moŜliwości, ich 

uzdolnień. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia zdolnego powinna stworzyć 

mu warunki, w których moŜe rozwijać swoje talenty. W związku z tym, uregulowano nową 

formę tego rodzaju pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaką są zajęcia rozwijające 

uzdolnienia dzieci i młodzieŜy. Zajęcia te słuŜą rozwijaniu zainteresowań, pasji dzieci 

 i młodzieŜy szczególnie uzdolnionych poprzez np. przygotowywanie tych uczniów do 

udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Osiągnięcia uczniów w olimpiadach 

i konkursach, takŜe międzynarodowych, świadczą o tym, Ŝe indywidualna praca  

z uczniem uzdolnionym w proponowanej formie jest działaniem oczekiwanym.  

 

W związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228,  

poz. 1487) doradztwem zawodowym w szkołach i placówkach systemu oświaty mogą 

zajmować się nie tylko doradcy zawodowi, ale takŜe wyznaczeni przez dyrektora 

nauczyciele planujący i realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. W związku z tym, zmienia się Działanie 1.4.3. Dzięki temu szkoły mają 

moŜliwość zapewnienia wsparcia uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

i zawodowych bez konieczności tworzenia etatów doradców zawodowych. 

 

Zapis dotyczący działań kulturalnych umieszczony w dotychczasowym Działaniu 1.8.1 

pokrywa się z zapisami Działania 3.4.1. Utrzymywanie dwóch, niemal o jednakowej 

treści, zapisów wydaje się być bezcelowe, podobnie jak egzekwowanie ich realizacji 

przez wskazane resorty w sytuacji, gdy nie podejmują one tych działań. Zatem usuwa się 

zapis dotyczący działań kulturalnych z Działania 1.8.1, a zostawia w Działaniu 3.4.1. 

 

Ponadto rozszerza się Działanie 2.3.2 o zapis Zwiększenie dostępu do 

szerokopasmowego Internetu i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego  

w placówkach zaspokajających potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne wsi. 
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Zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i społecznych mieszkańców obszarów 

wiejskich słuŜyć będzie równieŜ zwiększenie dostępu do Internetu, bibliotek, czytelni 

szkolnych oraz sal sportowych i boisk szkolnych. NaleŜy podkreślić, Ŝe coraz więcej 

bibliotek i czytelni jest wyposaŜonych w urządzenia multimedialne, wykorzystujące 

techniki komputerowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega potrzebę 

unowocześnienia bibliotek i czytelni szkolnych, wykorzystując popularność nowych 

mediów. Placówki te w coraz większym zakresie powinny stawiać na rozwój  

i modernizację cyfrową. Dzieci i młodzieŜ szkolna coraz częściej sięgają po 

zdigitalizowane ksiąŜki, takŜe obcojęzyczne, wykorzystując do tego celu komputer  

i audiobooki. Wiele publikacji wydawanych jest juŜ w postaci e-booków. Cyfryzacja 

biblioteki czytelni, pozwoli na moŜliwość korzystania z zasobów tych placówek drogą 

elektroniczną. Natomiast powszechny dostęp do sal sportowych i boisk szkolnych 

przyczyni się do promowania zdrowego stylu Ŝycia i rozwoju społecznego mieszkańców 

wsi. 

 
Zmiany dotyczące rezygnacji z Działania 2.3.3 w sprawie tworzenia wielofunkcyjnych 

placówek zaspokajających potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne mieszkańców wsi 

a takŜe rezygnacja ze wskaźnika monitorowania tego procesu, są spowodowane faktem, 

Ŝe gminy w ramach swoich kompetencji samoistnie zaczęły wprowadzać podobne 

rozwiązania na swoim terenie, ze względu jednak na duŜe zróŜnicowanie koncepcji 

funkcjonowania takich placówek, wprowadzenie dodatkowych regulacji prawnych w tym 

zakresie nie wydaje się zasadne, gdyŜ mogłyby one ograniczać koncepcje 

przyjmowanych rozwiązań organizacyjnych. Gmina, właściwie oceniając swoje potrzeby  

i moŜliwości, podejmuje w tym zakresie najwłaściwsze decyzje włączając w swoje 

działania organizacje pozarządowe. W tej sytuacji, zasadne jest zrezygnowanie  

z podejmowania na szczeblu centralnym prac nad takim rozwiązaniem.  

 

Ze względu na to, Ŝe Program trwa do końca 2013 r., oraz ze względu na istniejące 

potrzeby społeczne, wydłuŜono okres realizacji niektórych działań do końca 2013 r. 

(Działanie 1.1.2, 2.2.1, 4.1.1). 

 

Ponadto Program został uzupełniony o nowe Działania zgłoszone przez Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, wynikające przede wszystkim ze zmian stanu prawnego, ale 
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takŜe z dynamicznych zmian gospodarczych i społeczno-kulturowych (Działanie 1.1.3, 

1.9.6).  

Realizacja nowego Działania 1.1.3 pozwoli na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych 

małych dzieci poprzez rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Zgodnie z art. 10 pkt 2 i 3 oraz art. 37 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) do zadań 

Ŝłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna naleŜy m.in. zagwarantowanie dziecku 

właściwej opieki edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych  

z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a takŜe 

prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. Wczesna edukacja  

i opieka nad dzieckiem, równieŜ na terenach wiejskich, jest czynnikiem sprzyjającym 

pomyślnemu przebiegowi uczenia się przez całe Ŝycie, integracji społecznej 

 i rozwojowi osobistemu, a na dalszym etapie Ŝycia czynnikiem zwiększającym szanse 

na zatrudnienie. Przyczynia się ona równieŜ do wyrównywania szans edukacyjnych 

poprzez zmniejszanie ryzyka przedwczesnego zakończenia nauki. Do listy podmiotów 

współpracujących przy realizacji Działania 1.1.3. Rozwój form opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) dodaje się Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych jako jednostkę opłacającą składki (emerytalną, rentową, wypadkową  

i zdrowotną) za nianie od podstawy stanowiącej kwotę nie wyŜszą niŜ wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

Instrumenty wpisujące się w realizację Działania 1.1.3. skierowane są w takim samym 

stopniu do jednostek samorządu terytorialnego i rodzin z terenów wiejskich,  

co miejskich (tereny wiejskie nie są w Ŝadnym stopniu preferowane), a prowadzona 

statystyka nie wyodrębnia bezpośrednio instrumentów realizowanych na terenach 

wiejskich. 

 

Nowe Działanie 1.9.6 uwzględnia system dodatków do zasiłku rodzinnego 

zagwarantowanych z tytułu: 

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku  

z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości  

90 zł miesięcznie na dziecko, albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania  
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do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 50 zł miesięcznie  

na dziecko (nie przysługuje on w lipcu i sierpniu), 

 - rozpoczęcia roku szkolnego, przysługujący raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego - w wysokości 100 zł  

na dziecko, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku 

Ŝycia - w wysokości 60 zł miesięcznie oraz 80 zł miesięcznie na niepełnosprawne 

dziecko w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 24 roku Ŝycia. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe nie jest prowadzona statystyka dotycząca liczby poszczególnych 

rodzajów dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z edukacją dzieci i kwot na nie 

wydatkowanych w zaleŜności od miejsca zamieszkania rodzin je otrzymujących  

(w tym rodzin zamieszkałych na obszarach wiejskich).  

PowyŜsze świadczenia finansowane są ze środków budŜetu państwa ujętych  

w budŜetach poszczególnych wojewodów, które w formie dotacji celowej przekazywane 

są gminom bezpośrednio przyznającym i wypłacającym te dodatki. 

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe wskazane powyŜej nowe Działania są podejmowane przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach działań juŜ realizowanych w zakresie 

kompetencji resortu pracy oraz planów finansowych na dany rok. Oznacza to, Ŝe zmiany 

do Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, nie będą 

generować dodatkowych skutków finansowych dla budŜetu Państwa. 

 

Dodaje się takŜe działania mające na celu lepsze wykorzystanie oraz zapewnienie 

rezultatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

których jednym z przykładów moŜe być sieć 400 centrów kształcenia na odległość, 

zlokalizowanych na terenach wiejskich w całej Polsce, będących rezultatem projektu 

Centra Kształcenia na Odległość (Działanie 3.1.2). 

 

W Programie nastąpiły równieŜ zmiany natury formalnej, dotyczące przede wszystkim 

uŜywanego w jego treści nazewnictwa. Jest to efektem zmian organizacyjnych  

w strukturach administracji publicznej oraz podległych jej jednostek. 

Nazwa Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych „Scholaris” dotyczyła poprzedniej 

wersji portalu. Portal w nowej odsłonie (od czerwca 2011 r.) otrzymał nazwę Scholaris - 

portal wiedzy dla nauczycieli. 
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Ponadto, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2009 r. 

nastąpiło połączenie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Konsekwencją zmiany jest wprowadzenie w miejsce dotychczasowych nazw Centralnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej 

nazwy nowopowstałego Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

 

W Programie uległy modyfikacji równieŜ wskaźniki monitorowania realizacji Programu 

Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013. Wynika to z procesu 

dostosowywania ich do zmieniającej się w kraju sytuacji. 


