
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

Kwota potrzebna na 

sfinansowanie zadania, 

ujęta w planie budżetu 

zadaniowego komórki 

zlecającej oraz inne koszty 

dodatkowe realizacji 

zadania 

1

Organizowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

prowadzących nauczanie języka 

polskiego, historii, geografii, kultury 

polskiej oraz innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim za granicą 

w 2020 roku

art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. c 

ustawy Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2019 r. poz.1148)

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 Polonii i Polaków oraz szkół 

organizacji społecznych Polaków zarejestrowanych za granicą. 

Celem konkursu jest organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka 

polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. 

Zadanie realizowane jest poprzez szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie 

przedmiotowym, metodycznym i psychologii rozwoju dziecka oraz przygotowujące nauczycieli do pracy zdalnej z 

uczniem z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych do nauczania języka polskiego i w 

języku polskim, w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i podręcznika internetowego „Włącz Polskę!” oraz 

narzędzi teleinformacyjnych. W ramach konkursu przygotowane zostaną także podręczniki i materiały 

edukacyjne wraz z poradnikami metodycznymi dla nauczycieli do nauczania języka polskiego, w tym zdalnie oraz 

przeprowadzone szkolenia wdrażające nauczycieli do ich stosowania. 

konkurs ogłoszony 

17.04.2020 r.

czerwiec -

grudzień 2020 r.
2 000 000,00 zł

2

Profilaktyka zdrowia psychicznego w 

szkole – myślimy pozytywnie. 

Prowadzenie działań na rzecz 

upowszechniania wiedzy na temat 

zdrowia psychicznego i jego 

uwarunkowań, kształtowanie 

przekonań, postaw, zachowań i stylu 

życia wspierającego zdrowie 

psychiczne, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu, 

przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i 

młodzieży – w szczególności przez 

prowadzenie działań informacyjnych i 

edukacyjnych

 art. 14 ust. 1 

ustawy o zdrowiu publicznym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2365) 

W konkursie zaplanowano V modułów, które dotyczą wsparcia szkół w realizacji zadań 

wychowawczo-profilaktycznych. 

Moduł I – Opracowanie i upowszechnienie interaktywnego przewodnika dla nauczycieli i 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych, który zawierać będzie praktyczne i skuteczne 

rozwiązania w zakresie wzmacniania czynników chroniących i ograniczaniu czynników ryzyka w 

środowisku szkolnym; 

Moduł II – Przygotowanie i uruchomienie kanału online informacyjno-edukacyjnego dla 

rodziców; 

Moduł III – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń online dla nauczycieli i rodziców 

dotyczących upowszechnienia w szkołach i placówkach oświatowych zasad komunikacji 

oraz mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej jako metod rozwiązywania konfliktów i 

zapobiegania agresji i przemocy w relacjach społecznych; 

Moduł IV – Przygotowanie koncepcji i stworzenie poradni online z zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego dla uczniów i wychowanków, ich rodziców, nauczycieli; 

Moduł V - Realizacja szkoleń online dla nauczycieli i rodziców z edukacji seksualnej uczniów z 

niepełnosprawnością, w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną i niepełnosprawnościami sensorycznymi, w dwóch podstawowych aspektach: 

zwiększenie możliwości życiowych oraz sposoby uniknięcia destrukcyjnych doświadczeń                                                                                         

Konkurs ma na celu stworzenie narzędzi online, które umożliwią systemowy zakres wsparcia dla całego 

środowiska szkolnego, tj. uczniów/wychowanków, rodziców, nauczycieli, nauczycieli specjalistów, szczególnie w 

sytuacji izolacji i kryzysu psychicznego. Zakres wsparcia dotyczy: przygotowania pomocy dla nauczycieli i 

rodziców do prowadzenia działalności wychowawczo-profilaktycznej i budowania pozytywnego klimatu 

społecznego w środowisku szkolnym i rodzinnym, szczególnie w sytuacji izolacji, przeciwdziałanie agresji i 

przemocy poprzez wdrożenie metody mediacji rówieśniczej i szkolnej oraz negocjacji jako efektywnego sposobu  

rozwiązywania konfliktów i budowania zespołu klasowego, zwiększenia dostępności i skrócenie czasu do 

pomocy i porad specjalistów dla uczniów, rodziców, nauczycieli dzięki stworzeniu poradni online.  Użytkownicy 

będą mieli możliwość uzyskać szeroką pomoc w sytuacji kryzysu psychicznego i działaniach profilaktycznych, 

korzystając z bazy wiedzy z zakresu wspierania zdrowia psychicznego, interaktywnego kontaktu ze specjalistami 

oraz lokalnych placówek świadczących pomoc (interaktywna mapa placówek pomocy). Konkurs wpisuje się w 

cel 3  NPZ i zadanie 3.1. Ma na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zapobieganie depresji 

i zamachom samobójczym.

konkurs ogłoszony 

28.04.2020 r.

czerwiec -

grudzień 2020 r. 
3 164 999,95 zł

3
Program wspierania rozwoju uczniów 

wybitnie uzdolnionych

art. 1 pkt 20 

ustawy Prawo oświatowe

(Dz. U. 2019 r. poz. 1148)

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub 

ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych.

Zadanie ma na celu przygotowanie działań wspierających uzdolnienia uczniów z różnorakimi uzdolnieniami. W 

Programie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich typów szkół. Preferowanymi ofertami są projekty w których 

uczniowie mają zapewniony bezpłatny udział w zaplanowanych działaniach. 

wszczęcie konkursu 

uzależnione od 

sytuacji 

epidemiologicznej

czerwiec -

grudzień 2020 r. 
800 000,00 zł

4

Opracowanie i upowszechnienie 

materiałów w wersji łatwej do czytania 

do wykorzystania w pracy z dziećmi i 

młodzieżą oraz wytycznych do tworzenia 

i stosowania takich materiałów w 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

systemu oświaty

art. 22c ust. 1 

ustawy o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z 

późn. zm.)

W konkursie zaplanowano opracowanie i upowszechnienie: 

- materiałów w wersji łatwej do czytania i zrozumienia do wykorzystania w pracy z dziećmi i 

młodzieżą, napotykających na trudności w czytaniu i rozumieniu tekstu; materiały 

zamieszczone zostaną na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i będą mogły być 

wykorzystywane również w pracy zdalnej z uczniami; 

- wytycznych do tworzenia i stosowania takich materiałów w pracy z uczniami, z 

uwzględnieniem "Europejskich standardów przygotowania tekstu łatwego do czytania i 

zrozumienia" (wersja w języku polskim dostępna na stronie internetowej Biura Pełnomocnika 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych) oraz "Wytycznych dla dostępności informacji. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w zapewnianiu dostępności informacji w 

procesie uczenia się (ICT4IAL)" (publikacja dostępna na stronie Europejskiej Agencji do spraw 

Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej). W ramach działań upowszechniających 

zaplanowano m.in. realizację szkoleń, warsztatów i seminariów dla nauczycieli. 

Konkurs ma na celu zapewnienie materiałów wspomagających proces nauczania-uczenia się dzieci i uczniów, 

którzy z racji trudności w czytaniu i rozumieniu tekstu uwarunkowanych różnymi przyczynami (np. 

niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami neurorozwojowymi czy słabą znajomością języka polskiego), 

mają ograniczony dostęp do informacji niezbędnych w procesie uczenia się, co pogłębia ich trudności w 

uczeniu się, a w konsekwencji obniża efektywność kształcenia. Zapewnienie dostępu do tekstów łatwych do 

czytania i zrozumienia, opracowanych  z uwzględnieniem funkcjonujących na świecie standardów i wytycznych 

w tym zakresie oraz dobrych praktyk w Polsce, będzie odpowiedzią na potrzeby tej grupy uczniów. Aktualnie 

brak jest takich materiałów. Opracowane w konkursie materiały zostaną umieszczone na Zintegrowanej 

Platformie Edukacyjnej, uzupełniając pulę dostępnych materiałów do wykorzystywania przez nauczycieli zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami uczniów, a także przez samych uczniów i ich rodziców. Cele konkursu wpisują się w 

podjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działania mające na celu podnoszenie jakości edukacji 

włączającej w praktyce i odpowiadają na aktualne potrzeby związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju i 

prowadzeniem kształcenia w trybie pracy zdalnej. Opracowanie i upowszechnienie w ramach zadania 

wytycznych do opracowania tekstów łatwych do czytania i zrozumienia będzie również stanowiło wsparcie dla 

jednostek systemu oświaty w realizacji obowiązku wynikającego z przepisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 

roku  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696 i 2473), polegającego na 

zapewnieniu na stronie internetowej podmiotu publicznego informacji o zakresie jego działalności w postaci 

m.in. informacji w tekście łatwym do czytania. 

maj
czerwiec -

grudzień 2020 r. 
200 000,00 zł

5
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w 

szkolnym środowisku wielokulturowym

art. 13 ust. 7 

ustawy o systemie oświaty 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1481  z 

późn. zm.) oraz

art. 165 

ustawy Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1148)

Wspieranie działań na rzecz uczniów cudzoziemskich oraz należących do mniejszości 

narodowych i etnicznych  m.in. poprzez pomoc w podjęciu nauki w szkołach publicznych, 

przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli pracujących w oddziałach 

przygotowawczych, organizację kursów języka polskiego, przygotowanie nauczycieli i 

środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.

Wsparcie efektywności kształcenia uczniów cudzoziemskich oraz  zapobieganie powstawaniu konfliktów w 

środowisku wielokulturowym.

wszczęcie konkursu 

uzależnione od 

sytuacji 

epidemiologicznej

czerwiec -

grudzień 2020 r. 
400 000,00 zł

6 Międzynarodowa wymiana młodzieży 

Art. 167 

ustawy Prawo oświatowe

(Dz. U. 2019 r. poz. 1148)

Wspieranie wymiany młodzieży polskiej z ich rówieśnikami z następujących krajów: Partnerstwa 

Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia oraz Zachodnich Bałkanów: 

Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Republiki Kosowa, Republiki Macedonii 

Północnej i Republiki Serbii, a także z Izraela.

Wzmacnianie dialogu oraz budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, propagowanie zasad 

wolności, demokracji, państwa prawa, poszanowania praw człowieka, solidarności oraz równości kobiet i 

mężczyzn, promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym oraz otwartym na 

nowoczesność oraz eksponowanie walorów polskiej historii i kultury.

wszczęcie konkursu 

uzależnione od 

sytuacji 

epidemiologicznej

lipiec - grudzień 

2020 r.
500 000,00 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 na lata 

2020-2021

art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. e 

ustawy Prawo oświatowe

(Dz. U. 2019 r. poz. 1148)

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.

wszczęcie konkursu 

uzależnione od 

sytuacji 

epidemiologicznej

do 31 grudnia 

2021 r. (zadanie 

realizowane  w 

cyklu dwuletnim)

3 000 000,00 zł

Plan zlecania zadań publicznych MEN w roku 2020


