
  



Warszawska oświata to nie tylko przedszkola i szkoły,  
ale także placówki edukacji pozaszkolnej,  

które w wielu miejscach Warszawy proponują dzieciom i młodzieży 
profesjonalne zajęcia z zakresu sztuki, kultury, sportu, a także różnych 

działów nauki. Są to miejsca, w których uczestnicy nie tylko obcują  
z kulturą lub sportem, ale także nawiązują przyjaźnie. 

Zapraszamy do poznania oferty placówek edukacji pozaszkolnej która 
prezentowana będzie w pięknych przestrzeniach Starego i Nowego 

Miasta. Idealny przystanek podczas weekendowego spaceru! 
 Będą Państwo mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych projektów,  

wziąć udział w warsztatach, ale również porozmawiać  
z instruktorami i nauczycielami o propozycjach działań  

w roku szkolnym 2016/2017, czyli już od września! 
  

TERMIN: 

sobota, 21 maja 2016, w godz. 10.00-14.00 

niedziela, 22 maja 2016, w godz. 10.00-14.00 
 

MIEJSCE: 

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4 
(tuż przy Rynku Starego Miasta, najlepiej dojść od strony restauracji Pizza Hut) 

 

Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2 
(wzdłuż drogi do Multimedialnego Parku Fontann) 

 
Giełda poprzedza rekrutację do placówek wychowania pozaszkolnego, 
która dla uczestników kontynuujących rozpocznie się 16 maja 2016.,  

a dla pozostałych zainteresowanych 25 maja 2016 roku. 
 

Giełda, to doskonała okazja, żeby zaplanować zajęcia dodatkowe dla 

dziecka/nastolatka, które rozpoczną się po wakacjach (wrzesień 2016).  

Czekamy na Państwa! 
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