
 

Rozwiń swój talent 

i odnieś sukces w Warszawie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Warszawska oświata to nie tylko przedszkola i szkoły, ale także placówki wychowania pozaszkolnego,

które proponują profesjonalne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wielu miejscach Warszawy.  

Placówkami  wychowania  pozaszkolnego  nazywamy: pałac  młodzieży,  młodzieżowe  domy kultury,

ogniska  pracy  pozaszkolnej,  ogrody  jordanowskie,  międzyszkolne  ośrodki  sportowe,  ognisko

artystyczne oraz pozaszkolne placówki specjalistyczne ulokowane poza Warszawą. 

Warszawskie  placówki  proponują  zajęcia  artystyczne  i  sportowe,  organizują  imprezy  plenerowe  

i środowiskowe, festyny, w tym integracyjne, warsztaty, happeningi, akcje, konkursy, igrzyska, turnieje,

festiwale,  wystawy,  festiwale,  przeglądy,  wernisaże,  koncerty,  spektakle  teatralne,  wycieczki  czy

konferencje.  Placówki  oferują  możliwość  obcowania  z  kulturą,  oferują  pomoc  w  nauce  szkolnej,

prowadzą programy profilaktyczne. Zajęcia organizowane są w wyspecjalizowanych pracowniach i na

nowoczesnych  placach  zabaw.  Fachowi  instruktorzy,  motywują  i  uczą,  budzą  talenty,  rozwijają

zdolności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i poszerzania zainteresowań.

 

Po zmianach w prawie oświatowym, dotyczącym między innymi rekrutacji do placówek oświatowych, 

Biuro  Edukacji  wprowadziło  nabór  do  placówek  wychowania  pozaszkolnego  z  wykorzystaniem

elektronicznego  systemu  rekrutacji,  który  umożliwia  w  wygodny  sposób  zapisy  na  zajęcia

pozalekcyjne. 

Rekrutacja jest prosta! Wystarczy zalogować się na stronie internetowej wybranej placówki, zapoznać

się z ofertą rekrutacji na zajęcia na rok szkolny 2015/2016, wprowadzić dane dziecka lub swoje, jeśli

masz 18 lat i wybrać dowolną liczbę interesujących zajęć!
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Pałac Młodzieży  od 60 lat  kształci  i  wychowuje dzieci  i  młodzież,  bawi  i  uczy kolejne pokolenia,

wzbogaca zainteresowania i  rozwija  zdolności.  Proponuje zajęcia,  imprezy,  konkursy.  W tym roku

zaprasza na zajęcia na odnowionej, pięknej pływalni. (www.pm.waw.pl)

Stołeczne  Centrum  Edukacji  Kulturalnej,  ulokowane  na  Starym  Mieście,  od  25  lat  zaskakuje

artystycznymi  propozycjami  dla  najmłodszych  i  trochę  starszych.  Swoją  działalność  prowadzi,

organizując zajęcia  edukacyjne  –  w  tym  plastyczne,  literackie,  teatralne.  Młodzież  tworzy  pod

kierunkiem  doświadczonych  artystów  plastyków,  literatów,  aktorów  i  reżyserów.  Co  roku  CSEK

wystawia  widowisko  musicalowe  podczas  Feryjnych  Otwartych  Spotkań  Artystycznych  FOSA.  

W  salach  wystawowych  widzowie  mają  możliwość  poznania  twórczości  artystów  amatorów  

i profesjonalistów.  (www.scek.pl)

Młodzieżowe  Domy  Kultury znajdują  się  w  5  dzielnicach  miasta  (Bielany,  Mokotów,  Ochota,

Śródmieście i Wola). Swoją wieloletnią tradycję łączą z nowymi formami edukacyjnymi, organizując

interesujące  zajęcia  edukacyjne,  konkursy,  wystawy,  konferencje,  spotkania,  warsztaty,  imprezy

środowiskowe,  festiwale,  przeglądy,  wernisaże,  wystawy.  Każda placówka ma swoją  specyfikę,

warto zajrzeć na strony internetowe MDKów.  (www.mdk.waw.pl);  (mdk-mokotow.pl/dom-kultury);

(www.mdkbielany.pl);  (www.mdk-muranow.waw.pl);  (mdkochota.edu.pl);  (www.mdkandersena.pl);

(www.zwpek.pl); (www.centrumszegedynska9a.pl).

Ogniska Pracy Pozaszkolnej to ośrodki  znajdujące się w dzielnicach: Mokotów,  Praga Południe,

Ochota i Żoliborz. Placówki zapewniają nie tylko opiekę i bezpieczeństwo, ale też wsparcie i pomoc

dla  rodzin.  Realizują  programy  profilaktyczne,  organizują  letnią  i  zimową  opiekę  oraz  atrakcyjny

program  spędzenia  czasu  wolnego  od  nauki.  Zapraszają  na  imprezy  okolicznościowe,  konkursy,

uroczystości, festyny, w tym integracyjne, wycieczki, koncerty, teatrzyki itp.. Warto  zapoznać się ze

szczegółową  ofertą: (www.opp1.waw.pl);  (www.opp2.waw.pl);  (www.opp3.waw.pl);

(www.opp4.waw.pl);  (www.ognisko175.edu.pl);  (www.oppzoliborz.waw.pl);

(www.opp70.szkolnastrona.pl); (www.sp264.internetdsl.pl).

Ogrody  Jordanowskie położone  wśród  zieleni,  dysponują  bezpiecznymi  placami  zabaw.

Profesjonalna kadra zapewnia wypoczynek,  rozrywkę, sport,  zabawę. Prowadzi  zajęcia rozwijające

zainteresowania  i  uzdolnienia,  ale  także  pomaga  w  wyrównywaniu  zaległości  szkolnych. Ogrody

proponują zajęcia,  konkursy,  przeglądy,  turnieje,  festiwale,  warsztaty,  happeningi  i  festyny.

Organizują: wystawy, koncerty, imprezy plenerowe i środowiskowe. Szczegółowe informacje można

znaleźć  na  stronach: (www.ogrodjordanowski.pl);  (www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl);

(www.zwpek.pl); (oj7.szkolnastrona.pl); (www.oj8.edu.pl).

Międzyszkolne  Ośrodki  Sportowe  to prężnie  działające  jednostki,  wychowujące  znanych  

i  podziwianych  sportowców.  Pięć  MOS-ów  ulokowanych  jest  na  Ochocie,  Pradze  Południe,

Śródmieściu  i  Woli.  Ośrodki  oferują  profesjonalne  szkolenia  sportowe,  prowadzą  programy,
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przygotowują do udziału w turniejach. Przy ośrodkach działają kluby sportowe, w których utalentowani

wychowankowie mają szansę uczestniczyć w profesjonalnych zawodach.  Warto zajrzeć na strony

internetowe, by poznać dyscypliny i osiągnięcia sportowe Ośrodków. (mos2.pl); (www.mos3.pl);

(moswola.pl); (www.mosochota.waw.pl); (www.agrykola-noclegi.pl).

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” od ponad 60 lat prowadzi zajęcia dla młodych ludzi,

zainteresowanych  historią  sztuki  i  rozwojem  swoich  talentów  plastycznych.  Profesjonalna  kadra

wspiera młodzież w odkrywaniu pasji, wrażliwości i zrozumieniu sztuki. Działają pracownie malarstwa,

rysunku,  rzeźby,  ceramiki,  tkaniny  artystycznej,  biżuterii,  grafiki  komputerowej  i  wiedzy  o  sztuce.

Ognisko organizuje wystawy, wernisaże, koncerty, targi, biennale, plenery. Ognisko przygotowuje też

młodzież  na  uczelnie  artystyczne. Hasłem:  "I  Ty  możesz  być  artystą"  ognisko  zaprasza  młodzież

niepełnosprawną  ruchowo  do  pracowni  ceramicznej  oraz  uzdolnioną  muzycznie  młodzież

niedowidzącą i niewidomą do pracowni muzycznej. (www.nowolipki.edu.pl)

ZAPISZ SIĘ ZAPRASZAMY

Już od 1 czerwca 2015 roku

Odkryj swoje pasje

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego „ŁAZIENKOWSKA”

to miejsce, w którym powstaje sztuka, realizowane są projekty, rozwijane zainteresowania i  pasje.

Uczestnicy zajęć są inspirowani do poszukiwań, odkryć i  pobudzania wrażliwości  na piękno. MDK

słynie z zespołu „Fasolki” i znakomitych zajęć z edukacji ekologicznej.  (www.mdk.waw.pl)

Młodzieżowy Dom Kultury „Mokotów” to najstarsza placówka. Jej historia sięga 1862 roku. MDK

zaprasza  na  zajęcia  i  konkursy  o  różnorodnej  tematyce,  od  gotowania  poprzez  kulturystykę,  do

archeologii i malarstwa. (mdk-mokotow.pl/dom-kultury)

Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”  edukuje i  wychowuje od ponad 60 lat.  Kadra wykorzystuje

najnowsze  osiągnięcia  pedagogiki  zabawy,  różne  techniki  plastyczne,  muzyczne  i  teatralne.

Organizując  warsztaty  artystyczne  dla  dzieci,  młodzieży  i  rodziców,  imprezy  środowiskowe,

współpracując  ze  szkołami,  przygotowując  młodzież  do  egzaminów  na  uczelnie  artystyczne

doświadczeni pedagodzy, wśród których są animatorzy kultury i czynni artyści zostają w pamięci na

długie lata. (www.mdkbielany.pl)

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. Cypriana Kamila Norwida od początku swojego 

istnienia prowadzi autorskie zajęcia edukacji kulturalnej. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem 

cieszą się zajęcia z grafiki komputerowej, tańca i animacji. Prowadzone są także zajęcia z zakresu, 

czytelnictwa, kultury materialnej , tradycji i obyczajów.  „Wydajemy własną książkę” to konkurs, dzięki 
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któremu w placówce powstała biblioteka pełna książek, których autorami są dzieci i młodzież. 

(www.mdk-muranow.waw.pl)

Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” od ponad 50 lat wpisuje się w przestrzeń kulturalną dzielnicy,

MDK  oferuje  różne  formy  zajęć  stałych  (taneczne,  teatralne,  plastyczne,  muzyczne,  sportowe,

komputerowe),  warsztatowych  (m.in.  Niezależny  Miesięcznik  Młodzieży  „Korniszon”)  i klubowych

(m.in.  Klub  profilaktyczno-rozwojowy  „X”)  oraz  imprezy  i  konkursy,  które  pozwalają  rozwijać

zainteresowania i talenty, umiejętności oraz wrażliwość artystyczną i osobowość, są także doskonałą

formą  zagospodarowania  wolnego  czasu  w  bezpiecznym  miejscu  i  ciepłej  atmosferze.

(mdkochota.edu.pl)

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak powołany w 1959 r. realizuje zajęcia o różnorodnej

tematyce, oferuje interesujące zajęcia podczas letnich i zimowych wakacji. MDK organizuje przeglądy,

wernisaże, spektakle dla uczestników od 4 roku życia, w tym także zajęcia integracyjne dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (www.mdkandersena.pl)

Młodzieżowy Dom Kultury jako część Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej pragnie

stworzyć każdemu uczestnikowi szansę na kreatywne, oryginalne działania, pozytywnie wpłynąć na

rozwój jego wyobraźni i wrażliwości, pomóc w odniesieniu sukcesu. Aktywność twórcza rozwijana jest

w różnych pracowniach m.in.: makramy, ceramicznej, tańca, komputerowej, mikromodelarstwa, historii

wojskowej  czy  modelarstwa.  Prowadzone  są  warsztaty  kreatywności  oraz  twórczych  poszukiwań.

(www.zwpek.pl)

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej od 6 lat prowadzi warsztaty, kluby i imprezy i konkursy dla

dzieci i młodzieży. Realizując zadania z zakresu edukacji kulturalnej, przygotowuje młodych ludzi do

aktywnego odbioru sztuki i czynnego udziału w życiu kulturalnym. (www.centrumszegedynska9a.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1  oferuje różne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach pomocy

najmłodszym realizuje program „Chronimy dzieci” i podejmuje  działania na rzecz ochrony dzieci przed

przemocą. Wydaje gazetkę „Super Jordanek” oraz organizuje festyny, spotkania, zapewnia opiekę  

i atrakcyjny program w czasie ferii i wakacji. (www.opp1.waw.pl)

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  nr  2  prowadzi  zajęcia  dla  uczestników  w  wieku  przedszkolnym  

i szkolnym. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne, a placówka zaprasza na zajęcia

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz doskonalące różne umiejętności. (www.opp2.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 zaprasza uczestników w różnym wieku na zajęcia w trakcie roku

szkolnego,  ferii  i  wakacji.  Wśród propozycji  można odnaleźć  zajęcia  takie  jak:  „Eksperymenty  na

wesoło”, „Ogniste Skrzaty”, Jujitsu czy  Scrabble. Placówka prowadzi zajmuje się także profilaktyką

związaną z przemocą wobec dzieci. (www.opp3.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4  od ponad 40 lat proponuje zajęcia, które rozwijają uzdolnienia

wychowanków i wyrównują szanse edukacyjne. Uczy radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się 

w  trudnych  sytuacjach.  Kształtuje  podstawowe  nawyki  współżycia  społecznego  oraz  umiejętności

gospodarowania  wolnym czasem.  Duży  nacisk kładzie  na aspekty  wychowawcze  i  profilaktyczne.

Dodatkowo organizuje  integracyjne  festyny,  wieczornice  oraz poradnictwo dla  rodziców w ramach

wspierania wychowawczej funkcji rodziny. (www.opp4.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” to miejsce, w którym kadra pracuje zgodnie z zasadą zaufania,

wspólnego działania i wspólnego sukcesu. Przyjazną atmosferę tworzą nauczyciele, rodzice i dzieci.

Do ogniska zaprasza się uczestników w wieku od 7 do 18 lat. (www.ognisko175.edu.pl)
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” utworzone  w styczniu  1998 r. proponuje zajęcia w sali:

komputerowej,  plastycznej,  muzycznej  i  gimnastycznej.  Proponuje  zajęcia  przedmiotowe,  witrażu  

i ceramiki, zajęcia z bajkoterapii i sportowe. Opiekunowie nie tylko uczą, ale dają radość, możliwość

zaprezentowania swoich dokonań i satysfakcję ze wspólnego działania. (www.oppzoliborz.waw.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 wspomaga rozwój wychowanka, jego

zdolności,  talentów i  pasji.  Zapewnia korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni,  pod

okiem  wykwalifikowanych  nauczycieli-instruktorów.  Przygotowuje  dzieci  i  młodzież  do

udziału  w  zawodach  czy  przeglądach  wojewódzkich,  ogólnopolskich  oraz

międzynarodowych. (www.opp70.szkolnastrona.pl)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy SP 264 zaprasza na zajęcia w godzinach popołudniowych. Oferta

placówki  zawiera  szereg  ciekawych  propozycji  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  kategorii:  sportowe,

artystyczne, naukowe i Miasteczko Ruchu Drogowego. Uczestnicy korzystają m.in. z siłowi,  wydają

gazetkę  pn.  „Zebra”,  grają  w  szachy.  Kadra  ogniska  pomaga  uczniom  w  nauce.

(www.sp264.internetdsl.pl)

II  Ogród Jordanowski  to  budynek z  salami  dydaktycznymi  i  sportowymi  wyposażonymi  do  gry  

w  tenisa  stołowego,  bilard  i  grę  „piłkarzyki”.  Ogród  dysponuje  rozległym  terenem  rekreacyjno-

sportowym  z  amfiteatrem,  boiskami,  sprzętem  i  urządzenia  zabawowymi  oraz  torem  wrotkowo-

rolkowym, który jest dostępny przez cały rok kalendarzowy. 

Oferta zajęć Ogrodu skierowana jest do dzieci oraz młodzieży. Proponowane przez placówkę zajęcia

dają możliwość wypoczynku, zabawy,  rozwoju uzdolnień oraz wyrównywania zaległości  szkolnych.

(www.ogrodjordanowski.pl)

III  Ogród Jordanowski prowadzi  stałe zajęcia dla dzieci  i  młodzieży oraz otwarte  imprezy,  akcje,

zawody, festiwale, warsztaty, happeningi i festyny.  Organizuje różne formy wypoczynku zimowego 

i  wakacyjnego.  Stwarza  warunki  do rozwoju  intelektualnego młodzieży szczególnie  utalentowanej  

w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp., a także służy pomocą w rozwiązywaniu trudnych

sytuacji życiowych wychowanków. (www.ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl)

V Ogród Jordanowski jako część Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej jest placówką,

w której każdy uczestnik może odnieść sukces, proponowane tutaj zajęcia dają radość, uczą mądrości

i  spełniają twórcze marzenia. Profesjonalna kadra dba o dobre relacje, uczy wiary we własne siły

i odpowiedzialności.  Ogród  proponuje  zajęcia:  sportowo-rekreacyjne,  plastyczne,  komputerowe,

kreatywności. (www.zwpek.pl)

VII Ogród Jordanowski to rozległy teren wśród zieleni, na którym znajdują się boiska rekreacyjno –

sportowe, górka saneczkowa, amfiteatr i plac zabaw. Dzieci i młodzież korzystają z zajęć sportowo -

rekreacyjnych i świetlicowych, natomiast starsi mieszkańcy Pragi mogą odpoczywać wśród zieleni.

Ogród zaprasza  do „Klubiku Maluszka  i  Mamy”  oraz seniorów na  zajęcia  "NORDIC WALKING" 

w ramach programu  "Trening i Relaks" 

Dla  dzieci  i  młodzieży  organizowane  są  zajęcia  artystyczne  i  sportowe  oraz  akcje,  warsztaty  

i spotkania tematyczne. (oj7.szkolnastrona.pl)

VIII Ogród Jordanowski  zaprasza do nowego, funkcjonalnego obiektu, na którym znajdują się: skate

park,  bulodrom,  place  zabaw  oraz  boisko  ze  sztuczną  nawierzchnią  do  piłki  nożnej  

i  siatkówki.  VIII  Ogród  to  także  obiekt  rekreacyjno  –  sportowy  „Syrenka  4”  oraz  korty  tenisowe.
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Organizowane  są  tu  igrzyska,  turnieje  i  zajęcia  dla  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  od  3  do  16  lat.

(www.oj8.edu.pl)

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, który działa od ponad 55 lat, prowadzi szkolenie sportowe

w sekcjach wioślarskiej,  żeglarskiej  i  windsurfingu.  W ośrodku prowadzony jest  program „Energia

Sailing” oraz impreza „Wioślarska Liga Podstawówek”. Filia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr

2, w której odbywa się część praktyczna zajęć, znajduje się w nad Zalewem Zegrzyńskim, w Zegrzu

Południowym. (http://mos2.pl)

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego VARSOVIA działa od 1959

roku. MOS dysponuje pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią oraz kortami

tenisowymi.  Ośrodek  jest  organizatorem  licznych  imprez  sportowych,  m.in.  ,,Graj  jak  Robert

Lewandowski", czyli najsłynniejszy wychowanek MOSu nr 3. Oprócz zajęć rekreacyjnych prowadzone

jest szkolenie sportowe w takich  dyscyplinach jak: piłka nożna, ręczna i  siatkowa, fitness i tenis.

Dzieci  i  młodzież mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności,  uczestnicząc w całorocznych

zajęciach oraz rozgrywkach ligowych i turniejach. (www.mos3.pl)

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 „WOLA" istnieje od 1965 roku. Ośrodek dysponuje halą

sportową,  w  której  prowadzi  szkolenie  w  sekcji  piłki  siatkowej  dziewcząt  i  chłopców.  Zaprasza

chętnych od 10 roku życia, którzy chcą nauczyć się profesjonalnie grać. (moswola.pl)

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7  propaguje sportowy oraz rekreacyjno - zdrowotny sposób

spędzania wolnego czasu, wpływając na poprawę zdrowia i sprawności fizycznej młodzieży. Zajęcia

odbywają się od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 21.00. Placówka promuje koncepcje pracy

oparte na najnowszych metodach treningowych, wieloletniej praktyce i wysokokwalifikowanej kadrze

nauczycielsko -  trenerskiej. Ośrodek posiada: halę sportową, basen, siłownię oraz dwie mniejsze salki

do ćwiczeń  korekcyjnych  i  prowadzi  sekcje  sportowe.   W placówce działa Centrum Korekcji  Wad

Postawy. Organizowane są również imprezy okazjonalne, turnieje piłki ręcznej i koszykówki, zawody

dla  przedszkoli  (Olimpiada  Przedszkolaków),  akcja  "Lato  w  mieście"  i  "Zima  

w mieście".(www.mosochota.waw.pl)

Warszawskie  Centrum  Sportu  Młodzieżowego  Agrykola  zasługuje  na  miano  kolebki  sportu

warszawskiego, w 1908 roku placówka uzyskała zezwolenie na uprawianie sportów. Od roku 2005

młodzież korzysta z nowego kompleksu boisk do gier zespołowych. Klub zaprasza do dwóch sekcji

chłopców uprawiających piłkę nożną w wieku 7 lat i ręczną od 10 roku życia. Wychowankiem Agrykoli

jest znany piłkarz Wojciech Szczęsny. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego dysponuje  bazą

noclegową,  salami  konferencyjnymi,  zaprasza  do  restauracji  i  proponuje  profesjonalny  catering,  

a także oferuje odnowę biologiczną i rehabilitację. (www.agrykola-noclegi.pl)
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	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70 wspomaga rozwój wychowanka, jego zdolności, talentów i pasji. Zapewnia korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni, pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów. Przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w zawodach czy przeglądach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. (www.opp70.szkolnastrona.pl)

