
 

Giełda Placówek Wychowania Pozaszkolnego  

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

 

W dniu 11 maja 2019 r.  Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3  oraz w dniu 18 maja 2019 roku, 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, 2, 4 i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 zapraszają                  

do udziału  w imprezach plenerowych podczas, których będzie można zobaczyć - w ramach 

Giełdy Placówek Wychowania Pozaszkolnego - wiele ciekawych projektów, wziąć udział                          

w warsztatach a przede wszystkim porozmawiać z pracownikami placówek o propozycjach 

działań na nowy rok szkolny!  

Placówki wychowania pozaszkolnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy                   

w ciągu roku proponują dzieciom i młodzieży profesjonalne zajęcia z zakresu sztuki, sportu,                

a nawet różnych działów nauki. Są to miejsca, gdzie uczestnicy rozwijają swoje pasje oraz 

nawiązują przyjaźnie. Poza stałymi zajęciami, placówki  organizują imprezy plenerowe                           

i środowiskowe, festyny, warsztaty, happeningi,  akcje, konkursy, igrzyska, turnieje, 

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

konferencje.  

Szczegółowe informacje, dotyczące Giełdy Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz 

całorocznej oferty znajdują się na stronach internetowych placówek wychowania 

pozaszkolnego:  

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”, ul. Kwatery Głównej 11  w Warszawie, 

adres strony internetowej: www.opp1.waw.pl 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana, ul. A. Nobla 18                             

w Warszawie, adres strony internetowej: www.opp2.waw.pl 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. J. Dwernickiego 29A w Warszawie,                                      

adres strony internetowej: www.opp3.waw.pl 

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. M. Pawlikowskiego 3 w Warszawie,                                 

adres strony internetowej:  www.opp4.waw.pl 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, ul. Wał Miedzeszyński 397  w Warszawie,                

filia w Zegrzu Południowym, ul. Warszawska 21, adres strony internetowej:  

http://mos2.pl  

Podczas Giełdy Placówek Wychowania Pozaszkolnego będzie można skorzystać                                      

z pomocy pracowników placówek przy zapisie dziecka na profesjonalne zajęcia artystyczne, 

sportowe, naukowe, czy też  techniczne, prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę 

pedagogów i instruktorów.  Zapisy odbywają się za pośrednictwem elektronicznego systemu 

rekrutacji do placówek pozaszkolnych w m.st. Warszawa, znajdującego się na 

stronie: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl   
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