
O programie 
  

Projekt Szkoła Marzeń to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych 
uczniów ze szkół wiejskich Program finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków 
publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe – z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet tego projektu wynosi 43 500 000 złotych. 
Głównymi organizatorami są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Fundacja 
Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Do projektu mogły zgłosić się szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z 
gmin wiejskich oraz wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, w których co najmniej 35% 
uczniów mieszka w gminach wiejskich. W projekcie mogły brać udział zarówno szkoły 
pojedyncze jak i grupy szkół (szkoły mieszczące się w jednej gminie lub zespoły szkół). Od 
13 lipca do 5 września 2005 roku przyjmowane były wnioski o dotację. Zainteresowane 
szkoły musiały przygotować plany działań, programy rozwoju szkoły (roczne i pięcioletnie) i 
wnioski o dotację. Wpłynęły 1482 wnioski. Do 15.10.2005 roku trwała ocena formalna 
wniosków, nad którą pracowało 66 asesorów około 290 nie spełniło wymogów formalnych. 
W wyniku naboru zostały wybrane 443 szkoły z całej Polski, które przygotowały najlepsze 
projekty otrzymały dotację i rozpoczęły realizację projektu. Szkoły otrzymały dotację 
finansową w wysokości do 88 000 zł (zależną od wielkości szkoły) na planowane przez siebie 
działania w okresie 15 października 2005 do 14 października 2006. Szkoły, zarówno w 
okresie przygotowywania wniosków jak i realizacji dotowanego programu, otrzymują 
wsparcie merytoryczne ogólnokrajowych i regionalnych partnerów programu. W każdym 
województwie, w ramach regionalnej placówki doskonalenia nauczycieli, został utworzony 
Regionalny Ośrodek Konsultacyjny programu Szkoła Marzeń (ROK), będą one działały od 15 
czerwca 2005 r. do 15 listopada 2006 r  

Przez cały czas trwania programu szkoły i samorządy mogą liczyć na pomoc i 
wsparcie na platformie internetowej programu www.szkolamarzen.edu.pl pod numerem 
infolinii telefonicznej 22/ 425-67-67, czynnej w dni robocze od 10:00 - 14:00.. 
 

Nasza szkoła wraz z koalicją szkół gminy Lesznowola (Zespół Szkół w Łazach, 
Mrokowie i Lesznowoli) będzie wspólnie realizować działania w ramach projektu Szkoła 
Marzeń. Dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i 
stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty chcemy aby uczniowie naszej szkoły 
mogli realizować swoje plany i marzenia edukacyjne i życiowe. 

Działania naszej szkoły w projekcie Szkoła Marzeń prowadzone są w ramach czterech 
priorytetów wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 
 

1. Zapewniania równości szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom 
niepełnosprawnym. 
1. Pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej 
2. Kształtowania aktywnych postaw wobec przemian społecznych 
3. Aktywizowania społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji 
i wychowania młodzieży 
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