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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

•

Sanah i Daria Zawiałow – Eldorado

•

Kaśka Sochacka - Niebo było różowe

•

Lao Che - Wojenka #polandrock2018
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

Życzenia Joanny Gospodarczyk, Dyrektorki Biura Edukacji na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Sprawdź

Składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz możliwość dokonania zmian
we wniosku
Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00 wszyscy kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru.
Sprawdź

Wykaz osób do kontaktu – rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych
Na naszej stronie opublikowaliśmy wykaz osób – pracowników
Wydziałów Oświaty w dzielnicach Warszawy, które udzielają
informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
Sprawdź

W dzielnicy Wesoła powstaje pierwsze miejskie liceum
Zgodnie z obietnicą Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, na
terenie dzielnicy zostanie wybudowane nowoczesne
liceum ogólnokształcące dla 600 uczniów. Koszt inwestycji
to blisko 34,5 mln zł. Otwarcie placówki zaplanowano na
koniec 2023 r. To pierwsze od dwudziestu lat budowane od
nowa liceum w Warszawie.
Sprawdź

Otwarcie Centrum Edukacji i Rozwoju dla uchodźców
120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla
dzieci i młodzieży – to tylko część oferty przygotowanej dla gości z Ukrainy w budynku przy ul. Towarowej
25a. Dzięki współpracy m.st. Warszawy z Alior Bankiem oraz UNICEF, rozpoczyna działalność Centrum
Edukacji i Rozwoju. Na facebookowym profilu CEiR znajdą Państwo informacje na temat jego aktualnych
działań.
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
Świętowanie – łączy czy dzieli? Kursy stacjonarne i online dla nauczycieli w muzeum POLIN | 3-5.08 i 1719.08
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza nauczycieli na trzydniowy kurs doskonalący pt.
„Świętowanie – łączy czy dzieli? O metodach i tematach w pracy z młodzieżą z różnych kultur". Szkolenie
jest szczególnie cenne w kontekście rozpoczęcia nauki uczniów z Ukrainy w polskich szkołach. Udział w
zajęciach jest bezpłatny.
Sprawdź

Wakacyjny kurs malarstwa | 25-30.07
Podczas warsztatów udoskonalicie Państwo swój warsztat malarski oraz poznacie nowe techniki plastyczne.
Organizatorem zajęć jest WCIES.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Letnia Szkoła Otwarta w Muzeum POLIN: Wątki żydowskie w lekturach szkolnych | Szkolenie | 4-7.07
Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza polonistów ze szkół ponadpodstawowych na tygodniowy cykl
spotkań online, dotyczący pracy na tekstach lektur szkolnych w kontekście historii polskich Żydów.
Istnieje możliwość zapisu na wybrane wykłady.
Sprawdź

Dostępność cyfrowa w szkole | Szkolenie | 4-8.07
Podczas zajęć dowiecie się Państwo, jak przygotowywać materiały edukacyjne, spełniające ustawowe
warunki odnośnie dostępności cyfrowej. Omówiona zostanie podstawa prawna, tworzenie oraz audytowanie
dokumentów i stron internetowych zgodnie z jej zasadami.
Sprawdź

Przykłady projektów ku inspiracji | Webinar | 5.07
eTwinning zaprasza na ostatnie przed wakacjami zajęcia z serii „Edukacja włączająca”. Spotkanie
poświęcone będzie poszukiwaniu inspiracji.
Sprawdź

Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku | Kurs | 11-12.07, 21-22.07
Muzeum POLIN zaprasza nauczycieli, którzy w swojej pracy z młodzieżą chcą używać relacji ocalałych z
Zagłady, na bezpłatny kurs online. W trakcie pięciodniowych, intensywnych zajęć uczestnicy będą
doświadczą siły edukacyjnej relacji wideo Ocalałych, świadków Zagłady i innych ludobójstw, oraz zapoznają
się z metodologią i praktyką pracy z tymi relacjami.
Sprawdź

„Twarze depresji dla szkół” | Szkolenie | 7.09
Tysiąc polskich nauczycieli szkół podstawowych,
pracujących na co dzień m.in. z dziećmi z Ukrainy, będzie
mogło skorzystać z programu „Twarze depresji dla szkół”,
przygotowanego przez Fundację „Twarze depresji”.
Podczas trzydniowego szkolenia dowiedzą się, czym jest
depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe,
snu czy adaptacyjne. Poznają także psychologiczne
konsekwencje żałoby.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Sieć na kulturę – bezpłatne kursy online dla dzieci i młodzieży
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” proponuje
bezpłatne kursy rozwojowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Zajęcia realnie podniosą kompetencje i
znacznie ułatwią planowanie ścieżki przyszłej edukacji oraz kariery.
Sprawdź

Letnia Szkoła Prototypowania
Letnia Szkoła Prototypowania to tygodniowe
warsztaty tworzenia pomocy naukowych, czyli
szkolnych eksponatów, urządzeń pomiarowych oraz
zestawów do przeprowadzania doświadczeń. W
ramach programu zaplanowano również warsztaty
dotyczące gwiazd i z improwizacji. Wydarzenie
odbywa się stacjonarnie, w siedzibie CNK.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i
ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”
Zachęcamy do udziału w konkursie „Kierunek – Innowacja
2022”. Zadanie polega na przygotowaniu opisu innowacyjnej
działalności, zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub
2021/2022. Termin przesyłania zgłoszeń mija 29 lipca br.
Sprawdź

Nagradzamy S3KTOR pozarządowy
Ratusz zaprasza do uczestnictwa w 12. edycji konkursu S3KTOR – na najlepszą warszawską inicjatywę
pozarządową 2021 roku. Mogą w nim startować organizacje społeczne, realizujące projekty na rzecz stolicy i
jej mieszkańców. Czas na zgłoszenia – do 31 lipca br.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Nowa oferta programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej na rok szkolny 2022/2023
Projekty trwają od kilku do kilkunastu miesięcy. Zapewniają dostęp do warsztatów, materiałów, wykładów i
kursów online, niekiedy obejmują także wsparcie mentorskie. Wszystkie kończą się otrzymaniem certyfikatu.
Sprawdź

Razem w Klasie – program edukacyjny, wspierający integrację dzieci z Ukrainy
Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w bezpłatnym programie „Razem w Klasie".
Projekt wspiera nauczycieli i dyrektorów w pracy z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy. Do każdej szkoły Fundacja wyśle dwa pakiety
materiałów edukacyjnych, które ułatwią integrację i pracę w wielokulturowej klasie.
Sprawdź

Generacja V4 – program mini-grantów
Zachęcamy do udziału w pilotażowej edycji mikrograntów „Generacja V4”. Program oferuje granty na
krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 14–30 lat w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4, tj.
Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Projekty można składać do 1 sierpnia br.
Sprawdź

Warszawa funduje stypendia dla młodych zdolnych
Trwa nabór wniosków do 15. edycji stypendiów SAPERE AUSO dla uczniów warszawskich szkół
ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 odnieśli sukcesy naukowe i twórcze lub wyróżniali
się społecznym zaangażowaniem. Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3,8 tys. zł. Wnioski można
składać do 31 sierpnia br.
Sprawdź

Ruszyły zapisy do programu Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej
Do 4 października br. potrwa nabór przedszkoli, szkół
podstawowych i ponadpodstawowych na nowy rok szkolny
2022/2023 do programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
(NHEF).
Sprawdź

Uczeń bez próchnicy – program edukacyjno-profilaktyczny
dla młodzieży
Program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.
Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat próchnicy i
chorób jamy ustnej oraz sposobów ich zapobiegania. W ramach
akcji zostaną zrealizowane zajęcia edukacyjne oraz badania
profilaktyczne.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
„Mini wysypisko". Nauka i zabawa z MPO
„Mini wysypisko” to autorski projekt edukacyjny MPO Warszawa,
który powstał z myślą o zabawie i edukacji najmłodszych.
Warsztaty zostały zainicjowane w zeszłym roku, uczestniczyło w
nich już kilka tysięcy dzieci i dorosłych. Zapisy na spotkania
trwają.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Wakacyjne warsztaty w FabLab
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do zapoznania się z ofertą bezpłatnych
wakacyjnych warsztatów w czterech FabLabach na terenie Warszawy. Oferta skierowana jest zarówno do
grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych.
Sprawdź

Lato z Muzeum w Parku Rzeźby na Bródnie
W ramach akcji „Lato w Mieście” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza grupy zorganizowane
na wakacyjne spotkania w Parku Rzeźby na Bródnie. To plenerowa galerii sztuki współczesnej, czynna 24
godziny na dobę. Na czas wakacji MSN przygotowało działania w zieleni i wśród sztuki.
Sprawdź

„Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty!" gra międzymuzealna
W tym roku gra przebiega pod hasłem
„Wielcy znani i nieznani". W akcji biorą udział
między innymi: Muzeum Powstania
Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN oraz Miejski Ogród
Zoologiczny w Warszawie.
Sprawdź

Lato w mieście z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Lato w muzeum? Jak najbardziej! Z myślą o tych, którzy w czasie wakacji zostają w Warszawie, muzeum
POLIN przygotowało bezpłatne zajęcia, rozwijające kreatywność i przybliżające kulturę żydowską. Warsztaty
odbędą się w ramach akcji „Lato w mieście".
Sprawdź

101 tytułów w konkursie na najlepszą książkę historyczną
Monografie historyczne, biografie, eseje, reportaże, wywiady i wspomnienia – do tegorocznej Nagrody
Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego zostało zakwalifikowanych aż 101 książek. Nazwisko
zwycięzcy poznamy pod koniec listopada br.
Sprawdź

Warszawiaki na kajaki
W czasie wakacji Ratusz zaprasza na bezpłatne spływy po Wiśle. Kajaki można rezerwować z tygodniowym
wyprzedzeniem poprzez stronę internetową. Akcja potrwa do 31 sierpnia br.
Sprawdź

Ostatni dzień na głosowanie w budżecie obywatelskim!
Mieszkańcy stolicy do 30 czerwca br. mogą rozstrzygnąć o przeznaczeniu ponad 100 mln zł, głosując w
budżecie obywatelskim. Wybierają spośród 1327 projektów, decydując nie tylko o tym, jak zmieni się ich
okolica, ale też całe miasto.
Sprawdź

Piknikowy koszyk – spotkania animowane dla dzieci z opiekunami
W każdą wakacyjną sobotę Muzeum POLIN zaprasza najmłodsze dzieci (od 1 do 5 lat) i ich opiekunów do
wspólnej zabawy na zielonej Łące. Każde spotkanie obejmuje 1,5-godzinny program animacji pełnej
niespodzianek, zakończonej samodzielną pracą twórczą.
Sprawdź

Lato z najlepszą kulturą – czas start!
Festiwale, plenerowe pokazy filmowe, koncerty, spektakle, spacery tematyczne, potańcówki – to tylko część
propozycji na letnie miesiące w stolicy.
Sprawdź

Otwarcie Placu Nowego Sąsiedztwa
30 czerwca o godz. 19:00 spotkajmy się na Placu Nowego Sąsiedztwa, części Placu Defilad – miejscu
poznawania się, praktykowania troski, rozmowy wśród zieleni, odpoczynku i spojrzenia w przyszłość. W
programie wieczoru znajdzie się wernisaż wystawy „Plac Nowego Sąsiedztwa”, której bohaterkami są
przyszłe rośliny Placu Centralnego, a także rozmowy z twórcami prowadzonych tam działań.
Sprawdź

Wystawa „Moje różne zdjęcia”. Otwarcie Marszałkowskiej 18
„Moje różne zdjęcia" to prezentacja fotografii z archiwum Krystyny Graczykowskiej (Krystyny Gnass),
która w latach 50. XX wieku uwieczniła ówczesną stolicę. Wystawę będzie można oglądać w nowym
miejscu na mapie Warszawy – "Marszałkowska 18" to otwarta przestrzeń dla sztuki bardziej i mniej
znanych twórców.
Sprawdź

Warszawa represji – Duchy Warszawy w Fotoplastikonie
„Duchy Warszawy” to cykl spotkań, ukazujących stolicę, jej nieznane i często niedostępne miejsca. Każdy z
wykładów ma inny temat przewodni: cmentarze, fabryki, kamienice, więzienia, szpitale, kościoły oraz
transport miejski.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Okres wakacyjny to dobry moment na zmianę szkolnego środowiska pracy. Zapraszamy do kontaktu
mailowego (eduwarszawa@eduwarszawa.pl) te placówki, które w roku szkolnym 2022/23 planują pracę
w środowisku Eduwarszawy.

Rezygnujemy z edu.um.warszawa.pl. Od roku szkolnego 2022/23 wszystkie placówki korzystają z
Eduwarszawy!
Domena edu.um.warszawa.pl jest dobrze Państwu znana. Wykorzystujemy ją od dziesięciu lat do
komunikacji między jednostkami oświatowymi. Aż 572 jednostki podały adres edu.um.warszawa.pl w BIP
jako adres kontaktowy do placówki, co stanowi 63 proc. wszystkich danych kontaktowych.
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
Wasza Warszawa – pobierz aplikację i daj się porwać historii!
Bezpłatna aplikacja „Wasza Warszawa”, dzięki bogactwu źródeł czy ciekawostek historycznych, pozwala na
nowo odkryć mniej i bardziej zapomnianą codzienność mieszkańców. Niedawno pojawiła się część na
temat warszawskiego modernizmu, poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu oraz moduł w języku
ukraińskim, który zawiera lokalizacje instytucji kultury, punktów informacyjnych czy miejsc pomocowych.
W aplikacji nie znajdziecie reklam — oczywiście oprócz tych historycznych.
Sprawdź

Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie
„Zdigitalizowany Chopin” to projekt, którego celem
było zebranie dziedzictwa chopinowskiego w
otwartym dostępie. W ofercie znalazło się 39 500
obiektów związanych z Chopinem, z czego 38 500
zostało udostępnionych online. Są to między innymi
cyfrowe zapisy wszystkich utworów wybitnego
kompozytora, archiwa Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz
Festiwalu „Chopin i jego Europa”. Udostępnione
zostały transkrypcje partytur w różnych wersjach,
głównie na bazie pierwodruków.
Sprawdź

Portal zabytek.pl – zabytki na wyciągnięcie ręki
Zabytek.pl to serwis, który w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach, wraz z ich
opisami oraz treściami multimedialnymi: archiwalnymi i aktualnymi zdjęciami, skanami dokumentacji z
krajowej ewidencji zabytków, modelami obiektów w 3D, chmurami punktów, zdjęciami panoramicznymi,
filmami dokumentalnymi oraz lokalizacją obiektów.
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.

