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Nazywane bywają różnie: placówki edukacji poza
szkolnej, placówki oświatowo-wychowawcze, pla
cówki edukacji kulturalnej, placówki wychowania po
zaszkolnego… Ktoś niewtajemniczony może poczuć
się zdezorientowany. Co jednak kryje się pod tą mno
gością określeń, będących w istocie synonimami?
W rozbudowanym systemie warszawskiej oświa
ty, poza szkołami różnego typu i szczebla oraz siecią
przedszkoli, znajduje się trzydzieści pozaszkolnych
placówek oświatowo-wychowawczych, w których
dzieci i młodzież mogą zdobywać wiedzę i umiejęt
ności z najróżniejszych dziedzin, rozwijać zaintere
sowania i pasje, talenty i kreatywność, kształtować
swoją wrażliwość artystyczną i społeczną oraz w cie
kawy, bezpieczny i konstruktywny sposób spędzać
czas wolny od zajęć lekcyjnych. Nie bez znaczenia
jest fakt, że wszystkie zajęcia w placówkach edukacji
pozaszkolnej są bezpłatne.
Placówki wychowania pozaszkolnego w Warsza
wie są nie tylko liczne, ale także różnorodne, a tym
samym ich bogata oferta, różne atuty i zasoby od
powiadają na bardzo różne potrzeby i oczekiwania
młodych odbiorców i ich rodziców. Pałac Młodzieży,
siedem młodzieżowych domów kultury i Bielańskie
Centrum Edukacji Kulturalnej oferują liczne i zróż
nicowane stałe zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia dzieci i młodzieży. Stołeczne Centrum
Edukacji Kulturalnej rozwija kompetencje humani
styczne i artystyczne młodzieży, Państwowe Ognisko
Artystyczne szlifuje talenty młodych adeptów sztuk
plastycznych. Osiem ognisk pracy pozaszkolnej
wspiera artystyczną, sportową i edukacyjną aktyw
ność pozalekcyjną uczniów, a w sześciu ogrodach
jordanowskich, dysponujących pięknymi terenami
rekreacyjnymi i placami zabaw dzieci w każdym
wieku mogą wspaniale spędzać czas. Międzyszkol
ne ośrodki sportowe i Warszawskie Centrum Sportu
Młodzieżowego „Agrykola” wychowują przyszłych
mistrzów sportu, a każdemu młodemu człowiekowi

Giełda warszawskich placówek edukacji pozaszkolnej • 2017

zapewniają możliwość zdrowej aktywności fizycznej.
Placówki realizują także różnego rodzaju projekty
edukacyjne, artystyczne i profilaktyczne, współpra
cują z całym środowiskiem lokalnym, integrują je
we wspólnych inicjatywach, organizują konkursy,
przeglądy, warsztaty i najróżniejsze imprezy, a także
wycieczki i atrakcyjne formy wypoczynku letniego.
Placówki oświatowo-wychowawcze są zarazem
placówkami edukacji kulturalnej, kształcą bowiem
przyszłych odbiorców i twórców kultury, wychowują
dla kultury i poprzez kulturę. Są zarazem inkubato
rem talentów i przyjaznym miejscem rozwoju dla
każdego. Dla wielu młodych ludzi stanowią drugi
dom, kreują zdrowe relacje w pozytywnej grupie
odniesienia, kształtują poczucie przynależności
i wspólnoty, są więc ważnym elementem społeczne
go wychowania młodego człowieka. Dają możliwość
pierwszych nierzadko kontaktów z kulturą wysoką
i jej twórcami – mistrzami różnych dziedzin sztuki.
Jednak choć nauczyciele-instruktorzy prowadzący
zajęcia w placówkach pozaszkolnych to często wy
bitni artyści, są oni przede wszystkim – pedagogami
i wychowawcami, przewodnikami, którzy wspierają
młodych w twórczych poszukiwaniach.
Wraz ze wzrostem znaczenia kształcenia pozafor
malnego coraz większa staje się też rola placówek
pozaszkolnych jako miejsca rozwijania, dopełniania
i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności nabywa
nych w szkole. A dzięki elektronicznemu systemowi
rekrutacji, obejmującemu wszystkie warszawskie
placówki, każdy może łatwo znaleźć interesujące go
zajęcia, zorientować się w ich lokalizacji czy liczbie
wolnych miejsc.
Informacje, które znajdziecie na kartach tej publi
kacji to tylko zarys bogatej oferty placówek wycho
wania pozaszkolnego, do których zapraszamy.
Anna Szwed
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Pałac Młodzieży
w Warszawie
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Plac Defilad 1, 00-901Warszawa
tel. 22 620 33 63, info@pm.waw.pl
www.pm.waw.pl
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Największa
warszawska
placówka edukacji
pozaszkolnej
– jedno miejsce,
wiele możliwości!

W pracowniach Pałacu Młodzieży uczestnicy
mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania
artystyczne, naukowe, techniczne i sportowe. Ich
osiągnięcia można podziwiać podczas licznych
imprez, konkursów, turniejów, pokazów, przedsta
wień, wystaw i zawodów. Tworzymy i realizujemy
liczne projekty edukacyjne skierowane do zróżni
cowanej grupy wiekowej. Bogata oferta umożliwia
dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze spędza
nie wolnego czasu pod okiem zaangażowanych
i pełnych pasji nauczycieli. Nasze zajęcia od lat cie
szą się dużym zainteresowaniem młodych warsza
wiaków. Co roku bierze w nich udział kilka tysięcy
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat.
W ciągu roku uczestnicy naszych zajęć mogą brać
udział w licznych wyjazdach, plenerach malar
skich. Pałac Młodzieży jest również organizatorem
letniego wypoczynku w ośrodku w Pieczarkach
koło Giżycka.

Stołeczne Centrum Edukacji
Kulturalnej im. Komisji
Edukacji Narodowej
ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Miejsce
twórczej
aktywności
dzieci
i młodzieży.

W SCEK młodzież może pogłębiać wiedzę huma
nistyczną, rozwijać zainteresowania, pasje i umie
jętności w dziedzinach artystycznych. Placówka
tworzy unikalne pracownie prowadzone przez
mistrzów, wspólnie z młodzieżą realizuje wiele
projektów artystycznych i edukacyjnych. Uczest
nicy zajęć SCEK zostają studentami, spełniają się
w wybranych zawodach, osiągają sukcesy. Pla
cówka pomaga realizować pomysły i marzenia,
zachęca uczniów i nauczycieli warszawskich szkół
do aktywnego uczestnictwa w kulturze współ
czesnej poprzez różnorodne formy zajęć dla grup
zorganizowanych oraz poprzez aktywną działal
ność wystawienniczą, teatralną i koncertową.
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tel. 22 277 06 15, info@scek.pl, www.scek.pl
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Państwowe Ognisko
Artystyczne w Warszawie
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ul. Nowolipki 9b , 00-150 Warszawa;
tel. 22 635 19 60
www.nowolipki.edu.pl, fb/nowolipki
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Szanse
dla wszystkich
pełnych zapału
i chęci tworzenia,
niezależnie
od talentu!

Państwowe Ognisko Artystyczne działa ponad
65 lat. To lata pracy pedagogicznej prawie stu
nauczycieli, którzy swoją wiedzę, doświadczenia
twórcze i warsztatowe przekazują młodzieży –
młodym adeptom sztuki. Pomagają w realizowa
niu ich zainteresowań, życiowej pasji, stwarzają
szanse dla wszystkich pełnych zapału i chęci
tworzenia, niezależnie od talentu. To także po
nad 12000 absolwentów, z których połowa to
obecnie zawodowi artyści plastycy.
Państwowe Ognisko Artystyczne to również
miejsce spotkań, galeria sztuki, a w czasie waka
cji organizator nietuzinkowych plenerów malar
skich. Placówka zaprasza do pracowni rysunku
i malarstwa, rzeźby, ceramiki, tkaniny, biżuterii,
witrażu oraz projektowania i grafiki komputero
wej młodzież od 14 roku życia do 23 lat. Tutaj TY
JESTEŚ ARTYSTĄ!

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Wł. Broniewskiego
w Warszawie

Marzenia
Działania
Kreacje

MDK to miejsce od 65 lat tętniące życiem i ener
gią. W naszej ofercie m.in.: rysunek i malarstwo,
plastyka, ceramika, architektura i scenografia,
gra na gitarze, hip-hop, teatr ruchu, fotografia,
montaż filmowy, warsztaty dziennikarskie, wie
lokulturowe i przyrodnicze. Tu działają: Fasolki,
Śródmiejski Teatr Muzyczny, Galeria Rozwijania
Umiejętności i Talentów i Galeria Łazienkowska.
Realizujemy projekty międzynarodowe i lokal
ne: Warszawska Energia – od poznania do EKO
-działania; Warszawskie Dni Energii; Festiwal
MIASTO GWIAZD; Śródmiejski Festiwal Młodych
Talentów; Święto Szarlotki i Truskawki; Festiwal
Sąsiedzki „Wespół w zespół dla Solca”. MDK to
miejsce, gdzie dzieci i młodzież znajdą pomysły
na twórcze spędzanie czasu!
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ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa
tel. 22 629 32 06, lazienkowska@mdk.waw.pl
www.mdk.waw.pl
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Młodzieżowy Dom Kultury
„Mokotów”
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ul. Puławska 97, 02-595 Warszawa
Oddział MDK: ul. Odyńca 57, 02-644 Warszawa
tel. 22 845 51 21, mdkmok@edu.um.warszawa.pl
www.mdk-mokotow.pl
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Placówka
od wieków
przyjazna
wychowankom.

MDK jest „Miejscem Otwartym” na dzieci, młodzież
i rodziców. Każde dziecko i młody człowiek, który
pojawia się w MDK jest otoczony opieką i zrozu
mieniem. Oferuje mu się możliwości wyboru Sekcji
zainteresowań, a tym samym wybór kształcenia
swojego TALENTU.
W siedzibie głównej przy ul. Puławskiej prowadzone
są zajęcia w sekcjach: plastyka, malarstwo, grafika,
fotografia tradycyjna, fotografia cyfrowa, kultury
styka, muzyka-rytmika, zajęcia umuzykalniające,
chór, gitara klasyczna, samoobrona z elementami
judo i karate, gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy.
W Oddziale MDK przy ul. Odyńca 57 zajęcia prowa
dzone są w sekcjach: taniec jazzowy, piosenka i emi
sja głosu, nauka gry na skrzypcach, teatr, kabaret
gitara klasyczna, tkanina artystyczna, klub dzienni
karza „PUPA”, klub młodego archeologa, małe for
my rzeźbiarskie-ceramika, modelarstwo, kulinaria
staropolskie, nauka gry na pianinie.

Młodzieżowy Dom Kultury
„Bielany”

Przyjdź
do nas
i odkryj
swój talent!

Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” swoje działa
nia skupia wokół edukacji artystycznej dzieci i mło
dzieży oraz wychowaniu przez sztukę. Inspirowanie
do stawania się człowiekiem kreatywnym, two
rzenie możliwości ciekawego spędzania wolnego
czasu oraz uczenie aktywności w różnych sferach
życia społecznego jest zasadniczym celem pracy
naszych pedagogów.
MDK „Bielany”, położony z dala od miejskiego zgieł
ku, pośród starych drzew bielańskiego parku, stwa
rza wyjątkowy klimat do nauki i działań twórczych,
a także wypoczynku. Edukujemy i wychowujemy
młode pokolenie, wykorzystując pedagogikę za
bawy, techniki plastyczne, muzyczne, teatralne
i sport. Organizujemy warsztaty artystyczne dla
dzieci, młodzieży i rodziców, imprezy środowisko
we; współpracujemy ze szkołami, przedszkolami,
organizacjami pozarządowymi; przygotowujemy
młodzież do egzaminów na uczelnie artystyczne.
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ul. Cegłowska 39, 01-809 Warszawa
tel. 22 834 13 47
mdkbie@edu.um.warszawa.pl
www.mdkbielany.pl
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Młodzieżowy Dom Kultury
„Muranów” im. C. K. Norwida
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ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa
tel. 22 635 01 40; 22 635 82 85
kultura@mdk-muranow.waw.pl
www.mdk-muranow.waw.pl
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Przyjdź,
zobacz
i zostań
z nami.

Mądrze pomagamy dzieciom i młodzieży, by każ
dy z nich stał się tym, kim stać się może i kim stać
się chce. Nasze zajęcia: plastyczne, ceramiczne,
taneczne, teatralne, muzyczne, humanistyczne,
komputerowe, z rysunku i malarstwa, z j. angiel
skiego, a także: specjalistyczne warsztaty dla grup,
współorganizacja konkursów w ramach Śród
miejskiego Festiwalu Młodych Talentów, imprezy
rodzinne, konkursy, projekty edukacyjno-kultu
rowe, mają w opinii warszawiaków znak jakości
„Q”. Przyjazna młodemu człowiekowi atmosfera,
nowoczesne wyposażenie, znakomita lokalizacja
na śródmiejskim Muranowie, zespół utalentowa
nych pedagogów z pasją gwarantują, że wolny
czas młodego człowieka – spędzony w naszym
MDK-u – jest najlepszą z możliwych lokatą kapi
tału, jakim są jego pasje, zainteresowania i talent.

Młodzieżowy Dom Kultury
Ochota

Pasje,
kreatywność
i niepowtarzalna atmosfera.

Piękny, nowy i świetnie wyposażony budynek
MDK oraz doskonała, twórcza kadra pedagogicz
na umożliwiają realizację różnorodnych zajęć
służących rozwojowi uzdolnień, pasji i osobowo
ści: tanecznych i baletowych, musicalowych i te
atralnych, muzycznych i wokalnych, plastycznych,
komputerowych, sportowych, klubowych i warsz
tatowych, dziennikarskich i in. Liczne imprezy
i konkursy oraz współpraca ze środowiskiem lokal
nym i sektorem pozarządowym sprzyjają integra
cji i rozszerzaniu repertuaru działań artystycznych
i wychowawczo-profilaktycznych. Wychowanko
wie MDK od 13 lat wydają własny miesięcznik, co
rocznie tworzą i wielokrotnie wystawiają autorski
musical profilaktyczny, zdobywają liczne nagrody
w różnego typu konkursach, wyjeżdżają na obozy
artystyczne. I niezmiennie od dziesięcioleci kochają
swój drugi dom!
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ul. Białobrzeska 19, 02-348 Warszawa
tel. 22 822 28 95, mdkochota@gmail.com
www.mdkochota.edu.pl
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Młodzieżowy Dom Kultury
im. Marii Gwizdak
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tel. 22 835 93 47
sekretariat@mdkandersena.pl
www.mdkandersena.pl
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Rozwiń
skrzydła
– uwolnij
swój talent.

Zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości
emocjonalnych i psychofizycznych dzieci i mło
dzieży szkolnej – prowadzone przez wykwalifi
kowaną kadrę pedagogiczną: zajęcia plastyczne
(malarstwo, ceramika, rękodziełka, modelarstwo
z elementami rzeźby, fotografia); zajęcia umuzy
kalniające – rytmika, dźwięk i gest, instrumenty
pełne muzyki; zajęcia muzyczne – Studio Mu
zyczne; Studio Piosenki; zajęcia taneczne; zajęcia
sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
zajęcia teatralne; gry sportowe i gimnastyka, tenis
stołowy; gry i zabawy integracyjne; matematyka;
język niemiecki, koordynacja Klubów „Ośmiu”, Ak
cja Zima/Lato w Mieście.

Zespół Wolskich Placówek
Edukacji Kulturalnej
Młodzieżowy Dom Kultury

Zarażamy pasją,
zaciekawiamy
pomysłami,
przyciągamy
atmosferą.

Szukasz miejsca dla siebie?
Przyjdź do nas!
Dzięki szerokiej ofercie gwarantujemy możliwość
samorealizacji oraz prezentowania swoich umie
jętności i zdolności. Pod okiem zaangażowanych
specjalistów osiągniesz sukces na własną miarę.
U nas zyskasz umiejętności, które staną się tram
poliną do dalszej kariery. Dołącz do naszych akto
rów, muzyków, wokalistów, plastyków, tancerzy,
programistów, konstruktorów, pasjonatów histo
rii i innych przyjaznych grup. Odwiedź nas, w na
szych pracowniach na pewno znajdziesz coś dla
siebie.
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sekretariat@zwpek.pl, www.zwpek.pl

13

Bielańskie Centrum Edukacji
Kulturalnej
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ul. Szegedyńska 9a, 01-957 Warszawa
tel. 22 834 52 59
sekretariat@centrumszegedynska9a.pl
www.centrumszegedynska9a.pl
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Rozwijamy
zainteresowania
artystyczne młodych
ludzi, przygotowujemy
ich do czynnego udziału
w życiu kulturalnym
i samodzielnego
kreowania sztuki.

Masz umiejętności spore,
więc – bez obaw – bądź aktorem;
uwierz w swoją karierę –
zostań wielkim reżyserem!
Trochę czasu gdy upłynie,
zagrasz pięknie na pianinie
albo na gitarze –
czeka Cię moc wrażeń!
Gdyś ze śpiewem za pan brat,
przystąp do Zespołu MAT!
Wątpliwości zgub za progiem,
bądź Picassem lub van Goghiem.
Nie mów, że nie potrafisz –
być mistrzem fotografii;
zrobić fotkę żadna sztuka! –
trzeba dobrych ujęć szukać!
Wnet zadziwi się rodzina,
gdy zostaniesz mistrzem kina!
A jeżeli się postarasz –
wystartujesz po Oskara!
Chcesz marzenia spełniać z nami,
do BCEK-u zapraszamy!

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Nr 1 „Jordanek”

Jordanek uczy
pozytywnej
komunikacji
i samodzielności.

Placówka posiada certyfikat „Chronimy dzieci”.
Uczy samodzielności, ale też umiejętności prosze
nia o pomoc w razie potrzeby. Pokazuje drogę do
odpowiedzialności i ugodowego rozwiązywania
sporów już od przedszkolaka. Budzi w dzieciach
twórczość oraz rozwija ich talenty, wierząc, że
inteligencja emocjonalna i społeczna to klucz do
życiowego sukcesu.
„Jordanek” proponuje zajęcia artystyczne, sporto
we i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, m.in.: Te
atr z pudełka, Rękodzieło, Ceramika, Plastyka 3D,
zajęcia sportowe w specjalistycznych obiektach,
nauka gry na keyboardzie metodą autorską, sza
chy, gry fabularne, Strefa smaku, zajęcia kompu
terowe. U nas prężnie rozwija się Chór dziecięcy
MILLE VOCI. Ty też możesz, zapraszamy!
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ul. Kwatery Głównej 11, 04-294 Warszawa
tel. 22 610 67 77
opp1@opp1.waw.pl, www.opp1.waw.pl
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej
nr 2 im. dra H. Jordana
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ul. A. Nobla 18/26, 03-930 Warszawa
tel. 22 617 59 62, opp2@edu.um.warszawa.pl
www.opp2.edu.pl
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Na saskiej
kraina marzeń
– ognisko pełne
wrażeń.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 to placówka
oświatowa atrakcyjnie organizująca wolny czas
dzieciom i młodzieży oraz środowisku lokalnemu.
Jest przyjazna, wspierająca wszechstronny rozwój
poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
bezpieczna, zatrudniająca wykwalifikowaną ka
drę pedagogiczną, bezpłatna.
Ognisko to miejsce czynnego wypoczynku, roz
wijania sprawności ruchowej i kondycji fizycznej
oraz doskonalenia różnych dyscyplin sportu. Te
ren Ogniska jest wyposażony w nowoczesne, bez
pieczne urządzenia zabawowo-rekreacyjne.
Placówka prowadzi działalność artystyczną i kul
turalną z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży.
Zaprasza w magiczny świat kultury poprzez naukę
różnorodnych dziedzin sztuki takich jak: taniec,
teatr, muzyka, malarstwo, film. Ognisko dba o do
brą zabawę i możliwość dzielenia się twórczością
z innymi.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
nr 3

Spędź
z nami
wolny czas.

Celem działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej
nr 3 jest kształtowanie i rozwijanie zaintere
sowań, talentów i pasji dzieci i młodzieży oraz
promowanie ich aktywnego uczestnictwa w kul
turze, sztuce, sporcie. Swoją działalność prowa
dzimy poprzez udział wychowanków w różnych
formach zajęć, takich jak: plastyczne, ceramicz
ne, rękodzielnicze, teatralne, muzyczne, tanecz
ne, wokalne, informatyczne, sportowe (ju-jitsu,
gimnastyka akrobatyczna i artystyczna). Podczas
ferii szkolnych i wakacji jesteśmy organizatorem
zajęć specjalistycznych w ramach programu
„Lato i Zima w Mieście”.
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej
nr 4
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Działamy
kreatywnie,
nowocześnie
i z pasją.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie ist
nieje już 45 lat.
Oferta Ogniska przeznaczona jest dla dzieci
i młodzieży szkolnej. W estetycznych, dobrze
wyposażonych pomieszczeniach prowadzimy
ciekawe zajęcia rozwijające uzdolnienia, wy
równujące szanse edukacyjne. Uczymy radzenia
sobie z napięciami pojawiającymi się w różnych
sytuacjach. Kształtujemy umiejętność kreatyw
nego spędzania czasu wolnego.
Realizujemy projekty edukacyjne, w ramach któ
rych oferujemy ciekawe warsztaty, wyjścia i wy
cieczki autokarowe.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrę nauczycielską.
Niezwykle istotna jest dla nas współpraca ze śro
dowiskiem lokalnym – wspólnie organizujemy
imprezy okolicznościowe, festyny i koncerty.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
„175”

Każdy uczeń
ogarnięty troską
może odkryć
swój talent.

Motto naszej placówki nie jest przypadkowe. Od
wielu lat staramy się, aby ognisko było miejscem,
w którym każde dziecko zostanie otoczone troską
poprzez możliwość rozwijania zainteresowań, od
najdywania życiowych pasji oraz pogłębiania wie
dzy o kulturze i sztuce.
Naszym zadaniem jest nie tylko zapewnianie
opieki uczniom w ramach ich zainteresowań, ale
przede wszystkim pogłębienie tychże zaintereso
wań, dążenie do osiągania coraz to lepszych wyni
ków w dziedzinie, która najbardziej dane dziecko
pasjonuje. Staramy się promować ucznia i monito
rować jego rozwój artystyczny.
W ramach stałych zajęć oferujemy głównie kla
syczne zajęcia artystyczne. Wyróżnia nas duża pa
sja do polskiego folkloru, rękodzieła i szycia.
Organizujemy wiele konkursów, innowacji i pro
jektów. Włączamy się w organizację WPEK.
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej
„Żoliborz”
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Rozwijamy
zdolności
uczestników
i umacniamy ich
wiarę w siebie.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” utworzo
ne zostało w styczniu 1998 r. Od 2001 r. siedziba
OPP „Żoliborz” mieści się przy ulicy ks. J. Popie
łuszki 13.
Prowadzimy zajęcia plastyczne, ceramiczne,
muzyczne, wokalne, teatralne, sportowe, kom
puterowe (programowanie C++, grafika kompu
terowa – CorelDraw), językowe, przedmiotowe,
sportowe, modelarstwo i robotykę. Nagrywamy
płyty, wydaliśmy kalendarz. Występujemy na im
prezach dzielnicowych, w klubach seniora. Jeste
śmy otwarci na propozycje ciekawych form dzia
łania ze strony uczestników zajęć i ich rodziców.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
przy Szkole Podstawowej
nr 70

Rozwijamy
zainteresowania
i zarażamy
pasją.

Wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej
przy SP 70 mają możliwość realizacji zaintereso
wań w 30 rodzajach zajęć, wśród których znaczą
ce miejsce zajmują zajęcia artystyczne (taneczne,
wokalno-muzyczne, manualne, plastyczne), re
kreacyjno-sportowe, językowe, komputerowe.
W ostatnich 3 latach Ognisko stale rozszerza
swoją ofertę kierując ją także do gimnazjalistów
i licealistów. Obecnie nasze zajęcia prowadzone
są nie tylko w Szkole Podstawowej nr 70 (gdzie
placówka ma swoją siedzibę), ale także w 5 innych
mokotowskich szkołach.
Dumą ogniska jest działająca drugi rok sekcja
strzelania z broni pneumatycznej uruchomiona
specjalnie dla gimnazjalistów i licealistów.
Tegoroczną nowością w ofercie programowej
Ogniska są szachy.
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej
przy Szkole Podstawowej
nr 264
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22

Zajęcia
kompensujące
braki
i wyrównujące
szanse
edukacyjne.

Placówka ogólnodostępna prowadząca zajęcia dla
dzieci w wieku 6-12 lat; rozwijające zainteresowa
nia i uzdolnienia, kompensujące braki i wyrównu
jące szanse edukacyjne. Koła językowe, teatralne,
warsztaty dziennikarskie, zajęcia komputerowe,
muzyczne, plastyczne, szachowe, gier planszo
wych oraz sportowe. Uczestnicy mają liczne wy
różnienia w konkursach sportowych, plastycznych,
muzycznych.
Jesteśmy placówką przyjazną, nowoczesną, sza
nującą tradycję, promującą bezpieczny styl życia,
przygotowującą naszych uczniów do życia w ota
czającym, zmieniającym się świecie, rozwijającą
uczniów społecznie, uczymy wrażliwości, pomaga
my uwierzyć w siebie. Proponowane zajęcia cieszą
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a ro
dzice darzą kadrę uznaniem i zaufaniem. Aktywnie
współdziałamy ze środowiskiem lokalnym na rzecz
edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

II Ogród Jordanowski

II Ogród
Jordanowski
– sport,
zabawa, nauka
– znajdzie
kto szuka!

II Ogród Jordanowski był i jest przyjaznym miej
scem dla kilku pokoleń mieszkańców Mokotowa.
Wśród zieleni i placów zabaw można spędzić przy
jemnie czas. Ale nie tylko… W małym budyneczku
czeka na dzieci i młodzież wiele atrakcyjnych za
jęć rozwijających sprawność fizyczną, wyobraźnię
twórczą, kreatywność oraz intelekt. W placówce
można kształtować i rozwijać swoje zainteresowa
nia, jak również nauczyć się aktywnego spędzania
wolnego czasu. Przyjazna i oddana kadra peda
gogiczna uczy, pomaga i wspiera każde dziecko,
które tu przychodzi. Radość, pomoc, swoboda
i inspiracja – niepowtarzalna atmosfera panująca
w placówce czyni z II OJ wyjątkowe miejsce.
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III Ogród Jordanowski
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Zdrowo,
bezpiecznie,
kulturalnie.

III Ogród Jordanowski to placówka oświaty poza
szkolnej organizująca zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Dysponujemy rozległym terenem zielonym z pię
cioma boiskami, kortem tenisowym, placem zabaw,
górką saneczkową oraz niewielkim starym budyn
kiem z piecami kaflowymi.
W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy zajęcia w 16
grupach w godzinach 8-18: Sala zabaw (zabawy in
dywidualne i zespołowe), Zajęcia Sportowo-rekre
acyjne, Sportowa Syrenka 1, 2, 3, Warsztaty plastycz
ne, Strefa koloru, Klub miłośnika sztuki, EKO-Kroki,
Zajęcia florystyczne, Sport i rekreacja maluszka,
Kolorowe składanie – zajęcia origami, Gry i zabawy,
Klub przedszkolaka 1, 2.
Poza zajęciami stałymi III OJ realizuje program „Po
znaj pomysły dr Jordana”, dotyczący historii i po
chodzenia idei ogrodów jordanowskich oraz ich
pomysłodawcy. Organizujemy także imprezy środo
wiskowe, koncerty muzyczne WTM oraz konkursy.

V Ogród Jordanowski

Sport, nauka
i zabawa
to kierunki
naszych
działań.

Wspieramy w rozwoju intelektualnym, sporto
wym i artystycznym. Dysponujemy bogatą bazą
sportowo-rekreacyjną na świeżym powietrzu. Na
naszych zajęciach rozwijamy kreatywność, odkry
wamy tajniki muzyki, plastyki, tańca, grafiki kom
puterowej oraz wspieramy w nauce.
Rozwijamy talenty sportowe w grupach piłkar
skich i sztuk walki.
Z Wami to miejsce będzie magiczne, pełne przy
jaźni, zabawy i pomysłów. Czekamy!
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VII Ogród Jordanowski
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Królestwo
wiedzy, rozrywki i aktywnego
wypoczynku
dla całej rodziny.

VII Ogród Jordanowski to miejsce twórcze, bez
pieczne oraz przyjazne dzieciom. Kreatywna
kadra prowadzi zajęcia: plastyczne, sportowe,
taneczne, teatralne, komputerowe, ekologiczne,
ceramiczne, rękodzieła, modelarstwa oraz świetli
cowe. Tu dzieci znajdą pomoc w odrabianiu lekcji,
a na maluchy w wieku 2-3-lat czekają zajęcia inte
gracyjne. Dla grup szkolnych oferuje zajęcia twór
cze, ceramiczne i naukowo-eksperymentalne. VII
OJ posiada teren sportowo-rekreacyjny i bezpłat
ną wypożyczalnię sprzętu sportowego. Dla środo
wiska lokalnego organizuje: Rodzinne warsztaty
świąteczne, Sportowy Dzień Dziecka, Jesienny
Bieg Jordanowski, EkoPiknik rodzinny i in.
Zobacz sam jak miło i kreatywnie możesz spędzić
czas. Zapraszamy !

VIII Ogród Jordanowski

O powagę u nas
trudno, z nami
nigdy nie jest
nudno!

VIII Ogród Jordanowski to miejsce przyjazne,
bezpiecznie i twórcze. Kto raz nas odwiedzi, po
zostanie z nami na zawsze. Kreatywna kadra,
to grupa przyjaciół, która realizuje autorskie
programy zajęć, które pozwalają na rozwijanie
zainteresowań i pasji naszych wychowanków.
Poprzez różnorodne formy aktywności wspie
ramy edukację oraz wychowanie dzieci i mło
dzieży. Z nami nie tylko można odrobić lekcje,
ale również świetnie się bawić! Jedynie co nas
ogranicza to poziom naszej wyobraźni. Maluje
my, eksperymentujemy, śpiewamy, gramy, tro
pimy ciekawe miejsca w ciągu roku szkolnego
i w wakacje, multimedialnie odkrywamy Świat na
„Magicznym Dywanie”, organizujemy niezapo
mniane imprezy. To My na Targówku wyznaczamy
trendy!
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Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 2
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Wizja:
Od zabawy
do Olimpiady.

Misja: „Wychowanie przez sport, nowoczesnym
sposobem wszechstronnego rozwoju dzieci
i młodzieży”.
Placówka organizuje zajęcia stałe z zakresu spor
tów wodnych: wioślarstwo, żeglarstwo, windsur
fing. Propaguje aktywny wypoczynek w czasie
wolnym od zajęć szkolnych. Praktyczne zajęcia
z sekcji żeglarskiej i windsurfingu odbywają się na
Zalewie Zegrzyńskim, ul. Warszawska 21 w Zegrzu
Południowym.

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy nr 3
im. Janusza Kusocińskiego

MOS nr 3
– warszawskie
centrum
sportów
drużynowych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza
Kusocińskiego to warszawskie centrum sportów
drużynowych. W naszym ośrodku zrzeszamy bli
sko 30 grup z 5 dyscyplin sportowych: piłka nożna
chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa chłopców
i dziewcząt, piłka ręczna dziewcząt, fitness oraz
pierwszą w Polsce młodzieżową grupę AMP Futbo
lu, czyli piłka nożna dla dzieci z wadami narządów
ruchu.
W naszej ofercie znajdują się zajęcia dla dzieci od
6 roku życia po młodzież do 19 lat.
Możemy pochwalić się licznymi medalami Mi
strzostw Polski, a także sukcesami na turniejach
wojewódzkich. Najsłynniejszym wychowankiem
ośrodka jest reprezentant Polski w piłce nożnej,
obecnie zawodnik Bayernu Monachium – Robert
Lewandowski.
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Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy nr 6
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Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy
„Wola” kuźnią
siatkarskich
talentów.

MOS Wola od 52 lat specjalizuje się w szkoleniu
siatkarskim dziewcząt i chłopców. Ma dla miesz
kańców Warszawy bogatą ofertę. Szkoli dzieci
i młodzież od grup mini do wieku młodzieżowca.
Każdy kto kocha sport, ruch i rywalizację znaj
dzie dla siebie miejsce w naszym ośrodku. MOS
nr 6 może poszczycić się zdobyciem 33 medali
Mistrzostw Polski oraz zwycięstwami w wielu tur
niejach krajowych i zagranicznych. Na Woli uczyli
się grać w siatkówkę wybitni reprezentanci kraju
i medaliści IO, ME i MŚ, m.in: A. Gołaś, Z. Bartman,
G. Łomacz, F. Drzyzga – Chcesz iść w ich ślady?
Skontaktuj się z nami.

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy nr 7

Z nami
po zdrowie,
radość
i sukcesy
sportowe.

W naszej placówce prowadzimy zajęcia sportowe:
koszykówkę dla chłopców, piłkę ręczną dla dziew
cząt, pływanie sportowe. W wymienionych dys
cyplinach osiągamy wyniki na skalę krajową, ale
poza sukcesami sportowymi można u nas uczyć
się pływać i doskonalić tę umiejętność. W ośrod
ku oferujemy na zajęciach korekty wad postawy,
możliwość poprawy sylwetki. Oprócz regularnych
zajęć organizujemy zawody sportowe, wyjazdy na
obozy oraz turnieje, w tym zagraniczne.
Do międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7
uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat.
Mamy ponad 1500 uczestników zajęć. Serdecznie
zapraszamy wszystkich bez względu na umiejęt
ności. Nauczymy was wszystkiego od podstaw!
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Warszawskie Centrum
Sportu Młodzieżowego
„AGRYKOLA”
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Sport dzieci
i młodzieży
w sercu
Warszawy.

Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego
„Agrykola” to jedna z najstarszych warszawskich
placówek wychowania pozaszkolnego. Od po
czątków XX wieku skupia dzieci i młodzież wokół
sportu i rekreacji ruchowej. Spod skrzydeł trene
rów Agrykoli wyszli wysokiej klasy sportowcy,
wśród nich reprezentanci Polski.
Wiodącymi dyscyplinami w WCSM Agrykola są
piłka nożna chłopców oraz piłka ręczna dziew
cząt i chłopców. Ofertę dla siebie znajdą również
miłośnicy lekkiej atletyki, a także wszyscy lubiący
spędzać czas w sposób aktywny, realizując się na
zajęciach rekreacji ruchowej.
Kadrę pedagogiczną WCSM Agrykola stanowią
doświadczeni nauczyciele i trenerzy, charaktery
zujący się nie tylko świetnym warsztatem pracy,
ale również nowoczesnym i przyjaznym podej
ściem do każdego wychowanka.

Zapisy do placówek wychowania pozaszkolnego
i ogniska artystycznego będą przebiegały przy
użyciu elektronicznego systemu rekrutacji. Już
od 9 maja 2017 roku pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl można zapoznać się ze
szczegółową ofertą zajęć proponowaną na rok
szkolny 2017/2018.
Na zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia
rozwijające uzdolnienia w:
• Pałacu Młodzieży
• pozaszkolnych placówkach specjalistycznych,
• młodzieżowych domach kultury,
• ogniskach pracy pozaszkolnej,
• ogrodach jordanowskich,
• międzyszkolnych ośrodkach sportowych,
• ognisku artystycznym,
będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na te
renie m.st. Warszawy.
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Zapisy do placówek
wychowywania pozaszkolnego
na rok szkolny 2017/2018
przy wsparciu elektronicznego
systemu rekrutacji

Od 19 maja 2017 roku kandydaci i ich rodzice
mogą zarejestrować się i dokonać wyboru do
wolnej liczby zajęć w dowolnej liczbie placówek.
Jeśli decyzja co do wyboru placówki zostanie
podjęta, trzeba tylko wydrukować wniosek, pod
pisać i złożyć go w placówkach, w których chce
się rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Wszystkich, którzy uczestniczyli w zajęciach
danej placówki w ubiegłym roku szkolnym zapraszamy do zadeklarowania kontynuacji od
10 do 18 maja 2017 roku.
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji
i harmonogram dostępne są w serwisie Biura
Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl
w zakładce: Dla ucznia i rodzica – Rekrutacja –
Placówki wychowania pozaszkolnego, a także na
stronach internetowych placówek. Prosimy o za
poznanie się z nimi.
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Kandydat kontynuujący to uczestnik, który
w roku szkolnym 2016/2017 brał udział w zaję
ciach organizowanych w tej placówce wycho
wania pozaszkolnego prowadzonej przez m.st.
Warszawę, w której chce się ubiegać o przyjęcie
na takie same zajęcia lub bardzo podobne. Zaję
cia mogą różnić się poziomem zaawansowania,
zakresem treści lub nazwą.
Kandydat kontynuujący może również wybrać
nowe zajęcia, w placówce wychowania pozasz
kolnego, w której już uczestniczył w zajęciach.
W takim przypadku będzie brał udział w rekruta
cji jako nowy kandydat.
Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor pla
cówki może przeprowadzić badania uzdolnień
kierunkowych wg zasad określonych przez Radę
Pedagogiczną placówki. Na zajęcia przyjmowani
będą kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wy
nik badania uzdolnień kierunkowych.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza ko
misja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
placówki.

Podziękowanie
Podziękowania dla Stołecznego Centrum Edukacji
Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
za organizację i realizację Giełdy Warszawskich
Placówek Edukacji Pozaszkolnej w dniu 20 maja
2017 roku.
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Spis treści:

Bielany:
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak

14
9
12

Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
II Ogród Jordanowski

8
19
21
23

Ochota:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264
III Ogród Jordanowski

31
11
22
24

Praga Południe:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dra Henryka Jordana
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2

15
19
17
19
29
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Mokotów:

Praga Północ:
VII Ogród Jordanowski

27

Śródmieście:
Pałac Młodzieży w Warszawie
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
im. Komisji Edukacji Narodowej
Państwowe Ognisko Artystyczne w Warszawie
Młodzieżowy Dom Kultury «Muranów» im. C.K. Norwida
Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „AGRYKOLA”
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego

4
5
4
10
7
32
29

Targówek:
VIII Ogród Jordanowski

27

Wola:
Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
V Ogród Jordanowski
Młodzieżowy Dom Kultury
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6

25
13
30

Żoliborz:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej «Żoliborz»

20
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Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa”
RODZINNA WARSZAWA

Inspirujemy
do zmiany.
Wspieramy
w rozwoju.
Motywujemy
do samodzielności.

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
tel. 22 831 41 94, 536 100 004
sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
www.centrumwspieraniarodzin.pl

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
to instytucja miejska, prowadząca kompleksową
działalność na rzecz wspierania warszawskich
rodzin. Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna
Warszawa” to: 9 placówek wsparcia dziennego dla
dzieci w wieku od 6 do 18 r.ż., inicjatywy wspoma
gające rodziców w poprawnym pełnieniu zadań
opiekuńczo-wychowawczych, 6 klubów malucha
(dzieci do 5 r.ż.), klub seniora, wakacyjne wyjazdy
socjoterapeutyczne oraz kolonie dla dzieci, szko
lenia i warsztaty psychopedagogiczne, psycho
edukacyjne i profilaktyczne dla kadry i wolonta
riuszy, a także coroczny wakacyjny, weekendowy
festyn familijny Warszawska Strefa Rodziny. Od
niedawna Centrum ma swoje studio telewizyjne,
w którym Warszawiacy mogą bezpłatnie spróbo
wać swoich sił pod czujnym okiem specjalistów.
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Centrum Wspierania Rodzin

