
Organizacje 

POLITYKA EDUKACYJNA 

Lp. Nazwa organizacji Zakres / zadanie / obowiązki Termin realizacji 

Instytucje kultury 

1. 

Biblioteka 

Uniwersytecka 

w Warszawie 

 Zwiedzanie gmachu Biblioteki. 

 Zapoznanie uczniów zdolnych z bieżącą pracą BUW. 

 Objaśnienie procedur bibliotecznych- od zapisu do 

Biblioteki, poprzez wyszukiwanie i korzystanie ze 

zbiorów tradycyjnych (w tym wypożyczanie do domu) i 

elektronicznych. 

Międzynarodowy Dzień 

Książki dla Dzieci 

 02.04.2014 r. 

 02.04.2015 r. 

 01.04.2016 r. 

2. 
Ursynowskie Centrum 

Sportu i Rekreacji 

Ursynowski Przegląd Taneczny Dzieci i Młodzieży pod 

patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotra Guziała. 

 Zaprezentowanie umiejętności tanecznych przez dzieci 

i młodzież dzielnicową, których pasją jest taniec. 

 Zapoznanie się z pokazami specjalnymi, które przybliżą 

dzieciom różnorodność tańca oraz mistrzowską 

technikę. 

 1. kwartał 2014 r. 

 1. kwartał 2015 r. 

 1. kwartał 2016 r. 

 

3. 
Politechnika 

Warszawska 

Studenci Politechniki Warszawskiej (stowarzyszenie 

KLATRAT)  z niezwykłą lekcją chemii i fizyki w naszej 

szkole. 

 Zmotywowanie uczniów zdolnych do zapoznania się z 

niezwykle ciekawą dyscypliną wiedzy jaką jest chemia i 

fizyka, dzięki przeprowadzonym doświadczeniom i 

pokazom. 

 Popularyzacja chemii i fizyki jako nauk 

eksperymentalnych- zachęcenie uczniów zdolnych do 

poszerzania swoich umiejętności i zdolności w tej 

dziedzinie wiedzy. 

Międzynarodowy Dzień 

Studenta 

 18.11.2013 r. 

 17.11.2014 r. 

 17.11.2015 r. 

 

4. Włoski Instytut Kultury 

 Zapoznanie uczniów zdolnych z pracą Biblioteki 

włoskiej w celu przeglądania i wypożyczania książek, 

płyt kompaktowych.  

 Możliwość korzystania z serwisu informacyjnego oraz 

gromadzenia materiałów o Włoszech w zakresie szeroko 

pojętnej kultury.  

 Okazja skorzystania z e – katalogu Biblioteki w celu 

rozwinięcia zdolności posługiwania się komputerem i 

Internetem w/w instytucji. 

Światowy Dzień rozwoju 

kulturalnego 

 21.05.2014 r. 

 21.05.2015 r. 

 20.05.2016 r. 

5. 
Sejm Rzeczpospolitej 

Polskiej 

 Udział ucznia zdolnego w wykładzie dotyczącym 

historii współczesnego parlamentaryzmu (sala 

Wszechnicy Sejmowej). 

 Zwiedzanie galerii Sali Posiedzeń Sejmu, Sali 

Kolumnowej- obserwacja posiedzenia sejmu. 

 05.05.2014 r. 

 04.05.2015 r. 

 04.05.2016 r. 



6. 
Muzeum Powstania 

Warszawskiego 

Powrót do  przeszłości. 

 Umożliwienie uczniowi zdolnemu informacji 

dotyczących czasów Powstania Warszawskiego przy 

pomocy czytelnego i wiarygodnego przekazu jakim 

jest  uczestnictwo w lekcji muzealnej z 

wykorzystaniem nowoczesnej technologii 

multimedialnej.  

 07.10.2013 r. 

 06.10.2014 r. 

 05.10.2015 r. 

Wymiana międzynarodowa 

7. 

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji w 

Warszawie 

Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe 

życie” (Lifelong Learning Programme). 

 Możliwość uczestnictwa ucznia zdolnego w akcji 

Partnerskie Projekty Szkól mającego na celu 

wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez 

szkolny projekt „Ślady, Skarby i Tradycje” („Traces, 

Treasures and Traditions”). 

 Uczestnictwo ucznia zdolnego w kulturowej wymianie 

międzynarodowej, aby rozwinąć jego zainteresowania i 

umiejętności w zakresie ekologii, ochrony środowiska, 

przyrody i tradycji oraz historii innych państw 

europejskich. 

 Udostępnienie uczniom zdolnym bezpośredniego 

kontaktu z tradycjami kulturowymi i zwyczajami 

dotyczących państw (Włochy, Litwa, Niemcy), z 

którymi została podjęta współpraca w celu poszerzenia 

jego wiedzy. 

 Rok szkolny 

2013/2014 

 Rok szkolny 

2014/2015 

8. 

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji w 

Warszawie 

eTwinning- europejska współpraca szkół. 

 Uczeń zdolny ma możliwość wykorzystywanie sprzętu 

multimedialnego oraz Internetu, czyli narzędzi 

wzbudzających jego entuzjazm. 

 Uczeń zdolny poprzez wzbogacanie swoich kompetencji 

językowych w obrębie języków obcych, bezpośrednio 

komunikuje się ze szkołą partnerską, co zwiększa jego 

motywację do nauki, a przede wszystkim rozwija już 

nabyte umiejętności. 

 Rok szkolny 

2013/2014 

 Rok szkolny 

2014/2015 

 Rok szkolny 

2015/2016 

9. 

Szkoła Podstawowa w 

Kiwiszkach na 

Wileńszyźnie- Litwa  

Bratnie szkoły. Tworzenie i wzmacnianie trwałej współpracy 

między społecznościami szkół Polski i Litwy. 

 Uczestnictwo ucznia zdolnego w kulturowej wymianie 

międzynarodowej, aby rozwinąć jego zainteresowania i 

umiejętności w zakresie dotyczącej kultury i tradycji 

narodowych w ramach dialogu polsko - litewskiego. 

 Udostępnienie uczniom zdolnym bezpośredniego 

kontaktu z tradycjami kulturowymi(wyjazd uczniów na 

Litwę- odwiedziny w zaprzyjaźnionej szkole)  

kulturowymi i zwyczajami dotyczących Litwy. 

 Umożliwienie uczniowi zdolnemu podjęcia i 

współorganizowania wspólnych przedsięwzięć z zakresu 

historii, geografii (zwiedzanie Wilna i okolic, 

odwiedzanie miejsc pamięci). 

 Rok szkolny 

2013/2014 

 Rok szkolny 

2014/2015 

 Rok szkolny 

2015/2016 



10. 

Szkoła Podstawowa im. 

Padre Cataldo w 

Terrasini we Włoszech 

Europejska Łąka Językowa- lekcja pokazowa, zajęcia 

dodatkowe z języka włoskiego. 

 Przeprowadzenie konwersacji z native speaker języka 

włoskiego- Teresa Terranova (nauczyciel w szkole 

podstawowej w Terrasini), umożliwienie uczniom 

obycia się z językiem włoskim. 

Przeprowadzenie lekcji przy użyciu sprzętu 

multimedialnego- „Skype”. 

 Rok szkolny 

2013/2014 

 Rok szkolny 

2014/2015 

 Rok szkolny 

2015/2016 

Oferta m.st. Warszawy  

w zakresie kulturowo - naukowym 

11. 
Natoliński Ośrodek 

Kultury w Warszawie 

Warsztaty wokalne dla dzieci od 7 do 12 lat. 

 Udział ucznia zdolnego w zajęciach przyczynia się do 

rozwoju jego aparatu wokalnego; rozwija jego 

zdolności z zakresu muzyki.  

Warsztaty twórcze dla dzieci od 7 do 12 lat. Wspólne 

kreacje artystyczne z różnych dziedzin sztuki (plastyka i 

taniec). 

 Rozwijanie potrzeb estetyczno – artystycznych ucznia 

zdolnego oraz upodobań w dziedzinie tańca i plastyki. 

Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i 

umiejętności artystycznych. 

Warsztaty teatralne. 

 Umożliwienie uczniom zdolnym uczestnictwa w 

zajęciach teatralnych mających wpływ na ich relacje 

interpersonalne. Rozwijanie kompetencji językowych. 

 Rok szkolny 

2013/2014* 

 Rok szkolny 

2014/2015* 

 Rok szkolny 

2015/2016* 

 

*Zajęcia prowadzone w 

wybrane dni tygodnia (od 

poniedziałku do soboty) 

12. 

Polski Ośrodek 

Międzynarodowego 

Stowarzyszenia dla 

Dzieci i Młodzieży 

ASSITEJ 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. 

 Udział ucznia zdolnego w happeningu teatralnym, 

inscenizacjach oraz spotkaniach ich twórcami. 

 Możliwości uczestnictwa w warsztatach na kanwie 

utworów literackich Janusza Korczaka z elementami 

jego myśli pedagogicznych. 

 

 23-31.05.2014 r. 

. 

13. 

Instytut Teatralny im. 

Zbigniewa 

Raszewskiego 

małe Warszawskie Spotkanie Teatralne. 

 Udział ucznia zdolnego w warsztatach i spektaklach w 

ramach oferty festiwalu. 

 03 - 04.2014 r. 

 03 - 04.2015 r. 

 03 - 04.2016 r. 

14. Polskie Radio 

Dzień Otwarty w Polskim Radiu. 

 Udział ucznia zdolnego w dniach otwartych polskiego 

radia ma na celu podkreślenie roli radia w codziennym 

życiu społeczeństwa. Dzięki temu uczeń zdolny będzie 

mógł  zwrócić uwagę na znaczenie radia jako środka 

komunikacji na świecie, zarówno w krajach 

rozwiniętych, gdzie stacje radiowe wykorzystują nowe 

technologie jak i w krajach rozwijających się, gdzie 

radio stymuluje rozwój społeczeństwa. 

Dzień Radia- polska 

radiofonia 

 11.04.2014 r. 

 10.04.2015 r. 

 11.04.2016 r. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_rozwini%C4%99te
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_rozwini%C4%99te
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_rozwijaj%C4%85ce_si%C4%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3j_spo%C5%82eczny


15. Telewizja Polska 

Dni Otwarte Telewizji Publicznej. 

 Uczeń zdolny, uczestniczący w dniach telewizji 

polskiej ma okazję do przybliżenia jej historii oraz 

przyjrzenia się jaki jest jej wpływ na życie 

społeczeństwa. 

Światowy Dzień Telewizji. 

 21.11.2013 r. 

 21.10.2014 r. 

 20.11.2015 r. 

 


