
Lp. Tytuł zadania publicznego Podstawa prawna realizacji zadania Krótki opis zadania Cel zadania i  jego ważność ze względu na priorytety MEN

Planowany termin 

ogłoszenia 

otwartego konkursu 

ofert 

Planowany termin realizacji 

zadania 

(od ... do ...)

Kwota potrzebna na sfinansowanie 

zadania, ujęta w planie budżetu 

zadaniowego komórki zlecającej 

oraz inne koszty dodatkowe 

realizacji zadania 

1

 Wspieranie inicjatyw edukacyjnych 

w szkolnym środowisku 

wielokulturowym

art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Konkurs ma na celu przygotowanie językowe dzieci i młodzieży  z 

doświadczeniem migracyjnym, w tym beneficjentów ochrony 

międzynarodowej, do podjęcia nauki w przedszkolach i szkołach, 

kultywowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i 

etnicznych mieszkających w Polsce, a także zapobieganie 

powstawaniu konfliktów w środowisku wielokulturowym.

Wsparcie działań resortu wynikających z art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. 

zm.) poprzez dofinansowanie najlepszych projektów na rzecz uczniów z 

doświadczeniem migracyjnym, w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej w 

Polsce, które służą nauczaniu języka polskiego, a także projektów 

wspomagających kultywowanie języka i kultury mniejszości narodowych 

zamieszkujących w Polsce. Dofinansowanie uzyskają projekty wspomagające 

podjęcie nauki w publicznych przedszkolach i szkołach, w szczególności 

intensywne kursy wakacyjne języka polskiego i przygotowanie materiałów do 

nauczania języka polskiego dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz 

projekty przygotowujące szkołę do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym

marzec kwiecień - grudzień 2019 r. 400 000,00 zł

2
Program wspierania rozwoju uczniów 

wybitnie uzdolnionych

art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

W Programie, uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z 

terenu Polski. Program ma na celu wspieraniu uczniów z różnorakimi 

uzdolnieniami.

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub 

ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie 

uzdolnionych.

marzec kwiecień - grudzień 2019 r. 800 000,00 zł

3

Organizacja i przeprowadzenie 

olimpiad i turniejów w latach 

szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022

art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), art. 

43, 47 i 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w 

sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad 

(Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) 

Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2022 r. trzech 

edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady lub 

Turnieju

Wspieranie ucznia zdolnego poprzez umożliwienie udziału w ogólnopolskich 

olimpiadach i turniejach  dla uczniów wszystkich typów szkól. Olimpiady stanowią  

możliwość szerokiego wzięcia udziału w zawodach na wysokim poziomie 

wymagań, a tym samym możliwość rozwoju wiedzy, zdolności i umiejętności 

uczniów w różnych obszarach wiedzy, w tym również językowych.

marzec 
od 1 września 2019 r. 

do 31 sierpnia 2022 r.

zadanie jest trzyletnie, w każdym roku 

jego realizacji przeznacza się  kwotę 7 

mln zł (olimpiady przedmiotowe i 

interdyscyplinarne) oraz 1 500 264,00 

zł (turnieje i olimpiady tematyczne, 

których laureaci i finaliści, zgodnie z 

art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty są 

zwolnieni z części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie).

4
Profilaktyka zdrowia psychicznego w 

szkole - myślimy pozytywnie.

art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 lit. a 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) i rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w 

sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1492)

Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i 

wychowawczych w szkołach oraz placówkach poszerzających wiedzę 

na temat warunków zachowania zdrowia psychicznego, 

modelujących postawy i zachowania wzmacniające zdrowie 

psychiczne oraz  rozwijających umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i 

jego uwarunkowań, w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i 

edukacyjnych w szkołach i placówkach.

kwiecień maj - grudzień 2019 r. 5 000 000,00 zł

Plan zlecania zadań publicznych w roku 2019



5

Szkoła otwarta na środowiskowy 

program wychowawczo-

profilaktyczny. 

art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla 

wspierania szkół w skutecznych działaniach prozdrowotnych 

kierowanych wobec uczniów. 

Celem konkursu jest tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań 

profilaktyczno-wychowawczych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych 

dzieci i młodzieży, modelowanie działań wychowawczych w środowiskach 

szkolnych, a także tworzenie sieci współpracy w działalności instytucji i służb 

pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

kwiecień maj - grudzień 2019 r. 80 000,00 zł

6

Organizowanie kolonii i innych form 

letniego wypoczynku dzieci i 

młodzieży polonijnej oraz 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli prowadzących

nauczanie języka polskiego, historii, 

geografii, kultury polskiej oraz innych 

przedmiotów nauczanych w języku 

polskim za granicą

Organizacja kolonii i innych form letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej jest 

zadaniem statutowym MEN w zakresie 

wspierania Polonii i Polaków za granicą, 

wskazanymi w  art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. c i d 

ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 

996, z późn. zm.).

Wspomaganie nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury 

polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim poprzez 

organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół w 

systemach oświaty krajów zamieszkania Polaków oraz organizacji 

społecznych zarejestrowanych za granicą, a także doskonalenie 

znajomości języka polskiego i utrzymanie więzi dzieci i młodzieży 

polonijnej z krajem  poprzez organizację kolonii i innych form letniego 

wypoczynku.  

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących

nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej

i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą oraz kolonii

i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej są

zadaniami statutowymi MEN w zakresie wspierania Polonii i Polaków za

granicą. Zadania te wpisują się także w cele wymienione w Rządowym

programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Realizacja ww. zadań 

umożliwi stworzenie efektywnego systemu wsparcia doskonalenia kompetencji 

zawodowych nauczycieli pracujących wśród Polonii Polaków za granicą oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży.

październik styczeń - grudzień 2020 r. 2 700 000,00 zł

7

Rodzina polonijna. Współpraca szkół 

funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw oraz 

organizacji społecznych za granicą 

prowadzących nauczanie języka 

polskiego, historii, geografii, kultury 

polskiej oraz innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim ze 

szkołami w Polsce 

Wspieranie współpracy szkół w Polsce ze 

szkołami organizacji społecznych 

zarejestrowanych za granicą albo innymi 

podmiotami organizujących za granicą 

nauczanie języka polskiego lub w języku 

polskim jest nowym zadaniem statutowym MEN 

w zakresie wspierania Polonii i Polaków za 

granicą, wskazanym w  art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. e 

ustawy Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2018, poz. 996, z późn. zm.).

Wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach

oświaty innych państw organizujących nauczanie języka

polskiego oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za

granicą ze szkołami w Polsce. 

Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej

zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację

przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem

zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za 

granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i 

młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą a 

nauczycielom wymianę wiedzy  i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych.

październik styczeń - grudzień 2020 r. 1 500 000,00 zł

8 Międzynarodowa wymiana młodzieży 

art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2018 r., poz.450, z póź.zm.)

Wspieranie wymiany młodzieży z wybranymi krajami Partnerstwa 

Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia 

oraz z Izraelem. Oferenci zobowiązani są do zorganizowania co 

najmniej jednej wizyty wzajemnej, tj. wizyty grupy młodzieży polskiej 

w kraju partnera oraz grupy młodzieży z kraju partnera w Polsce.

Wspieranie działań z zakresu międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży, w 

tym poprzez ich dofinansowanie, w celu wzajemnego poznania i zrozumienia 

młodzieży i społeczeństw, wzmacniania dialogu oraz budowania postawy 

otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, w tym sprzyjania wzajemnemu 

przezwyciężaniu barier językowych, promowania wizerunku Polski jako kraju o 

bogatym dziedzictwie kulturowym oraz otwartym na nowoczesność, a także 

rozwijania kompetencji miękkich u młodych ludzi.

kwiecień maj - grudzień 2019 r. 685 000,00 zł


