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WARSZAWSKIE WIEŚCI OŚWIATOWE
Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny numer Warszawskich Wieści Oświatowych – newslettera Biura Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy. Przypominamy, że aby mieć dostęp do pełnej treści newslettera, należy odczytywać go, będąc
zalogowanym na swoim koncie Eduwarszawa.pl
Zespół redakcyjny Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Oświatowa lista przebojów
•

Halina Wyrodek, Piwnica pod Baranami – Ta nasza młodość

•

Krzysztof Daukszewicz – Ballada o wyklętych kredkach

•

Тарас Боровок – Байрактар

•

Piotr Loretz – Dziobak

•

Paweł Kieler – Gdyby podręcznik hit był piosenką
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
List Prezydenta m.st. Warszawy do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi szkół
Sprawdź

List Prezydenta m.st. Warszawy do Uczniów i Rodziców
Sprawdź

Prezydium ZG ZNP ogłasza pogotowie protestacyjne
Sprawdź

Nowy rok szkolny pełen wyzwań
Rosnąca liczba wakatów wśród nauczycieli, niedofinansowanie czy widmo zamykania placówek oświatowych
nie tylko z powodu pandemii, ale również braku prądu – to tylko część problemów, z jakimi edukacja zmierzy
się w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023.
Sprawdź

Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych
Na stronach elektronicznych systemów rekrutacji jest już dostępna informacja o wolnych miejscach w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i pierwszych klasach szkół podstawowych.
Sprawdź

Warszawa powołuje Rzecznika Praw Uczniowskich
Ponad 70 proc. stołecznych uczniów biorących udział w
badaniu Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy wyraźnie
wskazało, że potrzebne jest powołanie miejskiego rzecznika
praw ucznia. Warszawa wychodzi im naprzeciw: Prezydent
Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie powołania
tej funkcji.
Sprawdź

Informator o szkołach specjalnych na rok szkolny
2022/2023
Tegoroczny informator został przygotowany w nowej,
przystępnej graficznie formule. Mamy nadzieję, że
publikacja okaże się przydatna dla rodziców, wybierających
placówkę dla swojego dziecka.
Sprawdź

Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie komunikaty i informacje dotyczące
egzaminu maturalnego w 2023 r.
Sprawdź

UNICEF Wspólnie (ЮНІСЕФ Спільно) – platforma informacyjna dla osób z Ukrainy
Portal gromadzi istotne oraz ratujące życie informacje, rekomendacje czy usługi dla rodziców, młodzieży i
dzieci, przebywających czasowo poza Ukrainą.
Sprawdź

Konsultacje oraz cykl spotkań wspierających dla warszawskich nauczycieli
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna „OPTA” zaprasza nauczycieli warszawskich placówek
oświatowych na indywidualne konsultacje lub cykl spotkań wspierających, terapeutycznych, superwizyjnych z
psychologiem psychoterapeutą.
Sprawdź
Więcej informacji

Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.
•

19115 dla obywateli Ukrainy

•

Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN

•

Edukacja – Warszawa dla Ukrainy

•

Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy

•

Lista poradni psychologiczno-pedagogicznych, udzielających wsparcia dzieciom i rodzicom
cudzoziemskim

•

Jak możesz wesprzeć obywateli Ukrainy: lista aktualnych zbiórek, wolontariat, oferty dla nauczycieli

•

WCIES – informacje i materiały edukacyjne, dotyczące aktualnych wydarzeń w Ukrainie

Doskonalenie umiejętności
Wydarzenia stacjonarne
Roczna oferta WCIES
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową WCIES na rok szkolny 2022/2023. Od 25 sierpnia można
już planować swoje doskonalenie zawodowe i zapisywać się na zajęcia.
Sprawdź

Dołącz do Warszawskich Sieci Dyrektorskich
Sieci umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów i współpracę z innymi dyrektorami. Są także doskonałą
okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.
Sprawdź

Jak wspierać dzieci – uchodźców w polskiej szkole? Warsztaty dla asystentek i asystentów
międzykulturowych | Warsztaty | 3-4.09, 10-11.09
Polskie Forum Migracyjne zaprasza osoby pracujące jako asystenci międzykulturowi i pomoc nauczyciela na
dwudniowe warsztaty. Spotkania odbędą się 3-4 września lub 10-11 września br. (jeden termin do wyboru).
Sprawdź

Jesienne sanatorium dla nauczycieli – warsztaty regeneracyjne z Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Na dodanie energii i na cały nadchodzący rok szkolny, Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń razem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają nauczycieli na
dwudniowe, wyjazdowe warsztaty regeneracyjne. Rekrutacja na wydarzenie rozpocznie się 13 września br.
Sprawdź

Witaj Szkoło! Najnowsze technologie w szkołach | Konferencja | 23.09
„Witaj Szkoło” to konferencja organizowana przez Fundację EdTech Poland. Podczas tegorocznej, drugiej
już edycji, zaproszeni eksperci opowiedzą między innymi o finansowaniu technologii oraz innowacyjnych
rozwiązaniach edukacyjnych. Spotkanie odbędzie się 23 września br. w Google Campus (Plac Konesera
10).
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
„Deklaracja-dostepnosci.info” | Szkolenie | 26.08 – 26.09
Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną narzędzia do tworzenia i sprawdzania poprawności
deklaracji dostępności. Spotkania odbywają się w każdy piątek, od 26 sierpnia do 26 września br.
Sprawdź

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: od planowania po dokumentację | Szkolenie | 5.09
Biorąc udział w szkoleniu, udoskonalisz umiejętność prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w
szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i adekwatnie do specjalnych potrzeb
edukacyjnych ucznia. Usystematyzujesz również wiedzę na temat dokumentacji, za którą odpowiada
nauczyciel-specjalista.
Sprawdź

Jak pracować z dzieckiem z dysleksją? | Szkolenie | 5.09
Treść szkolenia obejmuje charakterystykę i sposób diagnozy objawów dyslektycznych, a
także przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w terapii osób z dysleksją. Podczas
spotkania zostaną także pokazane ciekawe metody pracy, które w skuteczny i przyjemny
sposób pomogą uczniowi utrwalić ćwiczone umiejętności.
Sprawdź

Kongres Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) |
Konferencja | 13.09
Kongres OSE skierowany jest do przedstawicieli
środowiska szkolnego, którzy chcą poszerzyć swoją
wiedzę o bezpieczeństwie w sieci. Głównym tematem
tegorocznej edycji edukacja medialna. Wydarzenie
odbędzie się 13 września br. w formule hybrydowej:
stacjonarnie – w hotelu Airport Hotel Okęcie w
Warszawie oraz online.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Konkurs „Moje kosmiczne wakacje” – edycja 2022
Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny zaprasza
uczniów szkół podstawowych do twórczej zabawy
podczas letnich miesięcy. Dzieląc się swoją pasją
odkrywania tajemnic Wszechświata, można przy
okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Do 5 października
br. przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz
2-,3-, 4- osobowych zespołów. Organizatorzy czekają
na prace plastyczne, literackie, audiowizualne, a
także łączące te techniki.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman
Do 25 września br. można zgłaszać kandydatury do XII edycji
Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Nagroda to dowód uznania
dla osób szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz dzieci,
ale i sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman wybitnej lekarce i społeczniczce, uczestniczce powstania w getcie
warszawskim i powstania warszawskiego, założycielce Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Globalna szkoła – jak żyć w zglobalizowanym świecie?
Roczny, bezpłatny kurs online dla nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy. Dzięki udziałowi w programie
uczniowie mogą pogłębić swoją wiedzę na temat globalnych wyzwań: migracji, zrównoważonego rozwoju
czy nierówności na świecie, w klasie i szkole.
Sprawdź

Angażuj obywatelsko
Dzięki udziałowi w programach Angażuj obywatelsko z Centrum Edukacji Obywatelskiej uczniowie chętniej
włączają się w życie szkoły i lokalnych społeczności. Budują w ten sposób postawę zaangażowania oraz
poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
Sprawdź

„Razem w Klasie”
Program skierowany jest do szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Nauczyciele, przystępujący do projektu,
otrzymają dwa pakiety bezpłatnych, drukowanych materiałów,
pomocnych do zaplanowania zajęć z klasą, do której dołączają
uczniowie z Ukrainy. Będą także mogli wziąć udział w serii szkoleń
(m.in. na temat pracy z uczniami z doświadczeniem migracji,
uchodźstwa, kompetencji międzykulturowych, procesów
integracyjnych) oraz indywidualnych sesjach z trenerami edukacji
wielokulturowej.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu
zamkniętym "Ekocyrkularni”
Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Do akcji można zgłaszać przeprowadzone
w placówce zajęcia edukacyjne na temat gospodarki cyrkularnej,
realizowane w postaci dodatkowych lekcji czy aktywności
pozalekcyjnych (dni otwarte, konkursy, warsztaty).
Sprawdź

Włącz się do akcji „Warszawskie Święto Drzewa”
W tym roku po raz kolejny możecie przyczynić się do zazieleniania Warszawy i przeciwdziałaniu
negatywnym skutkom zmian klimatu. Placówki edukacyjne, które zgłoszą się do akcji, otrzymają sadzonki
drzew oraz będą mogły uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych i spacerach dendrologicznych.
Zwieńczenie akcji stanowi piknik przyrodniczy w Pawilonie Edukacyjnym Kamień.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Uroczystości upamiętniające 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym
na Wschodzie gen. dyw. Leon Komornicki zapraszają na uroczystość upamiętniającą 83. rocznicę agresji
sowieckiej na Polskę. Wydarzenie odbędzie się 17 września br. o godz. 17:00 w Warszawie, przed Pomnikiem
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie (Skwer Matki Sybiraczki). Zachęcamy dzieci i młodzież oraz
reprezentacje szkół do wzięcia udziału w uroczystościach.
Sprawdź

„Orlęta. Grodno ’39” – pokaz filmu
Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, katechetów, animatorów kultury,
pedagogów szkolnych na edukacyjny pokaz specjalny filmu "Orlęta Grodno ’39”. Wydarzenie odbędzie się 12
września (poniedziałek) br., o godz. 14:30, w kinie Atlantic.
Sprawdź

Warszawski Salon Maturzystów – tu
matura spotyka się ze studiami
Salon Maturzystów Perspektywy
umożliwia uczniom zarówno
rozmowy z ekspertami, którzy pomogą
im w przygotowaniu do matury, jak i
przedstawicielami uczelni z całego
kraju. Tegoroczna edycja wydarzenia
odbędzie się 8-9 września br. w Szkole
Głównej Handlowej.
Sprawdź

„Startup Jump” wśród laureatów etapu krajowego konkursu Europejskie Nagrody Promocji
Przedsiębiorczości 2022 (EEPA 2022)
Ralizowany przez Urząd m.st. Warszawy i WCIES projekt zajął trzecie miejsce w krajowym etapie konkursu
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022.
Sprawdź

„Pif paf in piach” – niezwykły performance Teatru Żydowskiego
Teatr Żydowski im. Ester Rachel i Idy Kamińskiej przygotował wyjątkowe wydarzenie. Performance "Pif paf in
piach” to teatralne spotkanie z niezwykłymi postaciami warszawskiego getta w zakamarkach trzypiętrowego
budynku Reduty Bankowej, przy ulicy Bielańskiej 10.
Sprawdź

Komunikacja po wakacjach
Od początku września większość autobusów będzie kursować zgodnie z przedwakacyjnymi rozkładami
jazdy. Dla tramwajów i metra we wrześniu będą jeszcze obowiązywały rozkłady wprowadzone w czerwcu. Od
października pojazdy WTP będą podjeżdżały na przystanki według rozkładów sprzed wakacji.
Sprawdź

Jaka Warszawa za 30 lat?
Gigantyczne akwarium nad Bulwarem Karskiego, zielony Most Śląsko-Dąbrowski i „schowane” Aleje
Jerozolimskie – czy tak będzie wyglądała Warszawa w 2050 roku? Od 17 sierpnia do 19 września br. przed
"Zodiakiem" można oglądać wizje studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
prezentowane na wystawie „Warszawa 2050-miastem przyszłości”.
Sprawdź

Ukraińskie kino już po raz siódmy nad Wisłą
Ukraina! 7. Festiwal Filmowy odbędzie się 21-29 października br, w warszawskiej Kinotece. Tegoroczna edycja
zagości równolegle w największych miastach Polski, a od 1 do 14 listopada br. także online na platformie VOD
Warszawa.
Sprawdź

„Ballady i romanse" w zupełnie nowej oprawie
W czasie spacerów po Trakcie Królewskim warto skręcić w ulicę Kozią i odwiedzić zieleniec przy Muzeum
Karykatury. Można tam obejrzeć plenerową wystawę „Świteź”, przygotowaną przez Annę Pałosz.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
„Nowy rok szkolny” dla admina szkolnego | Instrukcja
Nowy rok szkolny oznacza dla administratorów szkolnych podjęcie pewnych działań administracyjnych, które
uporządkują konta wszystkich użytkowników oraz pozwolą odpowiednio przygotować środowisko szkolne na
kolejne miesiące pracy. Przygotowaliśmy listę czynności, które warto wykonać oraz danych, które warto
zweryfikować przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Sprawdź

Nowy ekran logowania do Eduwarszawy!
Od 1 września 2022 r. logując się na office.com zobaczycie ekran Eduwarszawy z ważnym komunikatem:
zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Eduwarszawy.
Sprawdź

Skrzynka współdzielona i lista dystrybucyjna | Charakterystyka i najczęściej zadawane pytania
Do czego służą i jakie mają funkcje skrzynki współdzielone oraz listy dystrybucyjne? Jakie są między nimi
różnice? Na portalu Eduwarszawa.pl opublikowaliśmy krótką charakterystykę, przykłady wykorzystania oraz
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Sprawdź

Tworzenie formularzy w Forms dzięki jednemu kliknięciu! | Nowości Microsoft
Wielu z nas wykorzystuje istniejące już treści - pliki .pdf czy .docx - podczas tworzenia formularzy/quizów w
Microsoft Forms. Odtwarzanie całości tekstu w Forms'ach może być bardzo czasochłonne. Microsoft
przychodzi z rozwiązaniem - funkcjonalnością, która umożliwia przekonwertowanie zawartości pliku pdf lub
Word do formularza Forms za pomocą jednego kliknięcia.
Sprawdź

Nowa rola w Teams – współorganizator spotkania | Nowości Microsoft
Spotkania Teams doczekały się nowej funkcji – możliwości dodania współorganizatorów. Osoba, która
organizuje spotkanie, może wreszcie skupić się na prowadzeniu i nie przejmować gośćmi w poczekalni czy
umożliwianiem prezentowania treści innym uczestnikom. Ma szansę część swoich zadań przekazać innym
uczestnikom i mianować ich współorganizatorem spotkania, mogącym m.in. zarządzać ustawieniami
spotkania lub poczekalnią albo generować raport obecności.
Sprawdź
Więcej informacji

Przewodniki po Eduwarszawie
Na portalu Eduwarszawa opublikowaliśmy przewodniki dla dyrektorów, administratorów szkolnych oraz
nauczycieli. Znajdą w nich Państwo informacje na temat środowiska Eduwarszawy, aplikacji do
zarządzania Eduwarszawą oraz Microsoft 365.
Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
•

Dyrektorzy i lokalni administratorzy mogą za pośrednictwem aplikacji (https://panel.eduwarszawa.pl/)
zarządzać szkolnym środowiskiem – w tym dodawać oraz usuwać konta uczniów i pracowników. Na
portalu Eduwarszawa znajdą Państwo zakładkę, w której na bieżąco publikowane są porady i
wskazówki, ułatwiające poruszanie się po aplikacji.

Pomoc techniczna Eduwarszawa
•

Indywidualną pomoc oferuje zespół Eduwarszawy. Zgłoszenia przyjmowane są w zespole szkolnym
lub mailowo: eduwarszawa@eduwarszawa.pl

•

W celu odzyskania hasła i dostępu do konta prosimy zgłaszać się do szkolnych administratorów
haseł. Awaryjnie – każdy dyrektor szkoły jest administratorem haseł swojej szkoły.

•

Konta nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Eduwarszawie muszą znaleźć
odwzorowanie w arkuszu organizacji, a konta uczniów są przyporządkowane do dziennika
elektronicznego.

Poza sprawami nagłymi nie udostępniamy wsparcia telefonicznego ani przez czat.

Edu w sieci
Archiwum Historii Mówionej – największy taki zbiór w Polsce
Archiwum to największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku. Liczy ponad 5500 wywiadów
biograficznych, nagranych w technice audio lub wideo, zdigitalizowanych, opracowanych archiwalnie i
udostępnianych w Czytelni Domu Spotkań z Historią, serwisie Relacje Biograficzne, portalu Audiohistoria
oraz na multimedialnej mapie Warszawa Zapamiętana. Na platformie zgromadzono także ponad 30 tysięcy
skanów archiwalnych zdjęć z rodzinnych albumów rozmówców.
Sprawdź

Polskie Archiwum Filmów Domowych
Archiwum to długofalowy projekt
realizowany przez Filmotekę Artystyczną
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
oraz Towarzystwo Przyjaciół MSN, skupiony
na gromadzeniu, digitalizacji i
udostępnieniu filmów prywatnych,
domowych tworzonych w powojennej
Polsce w kontekście życia codziennego,
głównie na taśmach 8 i 16 mm.
Sprawdź

Chcesz podzielić się z nami ciekawą edu inicjatywą? Znasz edu miejsca w sieci, które warto polecić?
Napisz do nas: eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

