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Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna.  

Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy „Arkadia” 

w Kazimierzu Dolnym  

Na miejscu przy obsłudze platform schodowych jest obecny asystent. 
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Czym zajmuje się Pozaszkolna Placówka 

Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo-

Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym 

● Arkadia” to miejsce pracy twórczej dla uzdolnionej 

młodzieży z miasta Warszawy.  

● W “Arkadii” organizujemy szkolenia, seminaria 

i konferencje dla nauczycieli oraz pracowników 

jednostek prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

● W “Arkadii” mogą wypoczywać goście prywatni, 

zarówno indywidualnie, jak i w grupach. 

Co możesz załatwić w Pozaszkolnej Placówce 

Specjalistycznej - Ośrodek Oświatowo-

Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym 

● Zorganizować plenery malarskie dla nauczycieli 

plastyki i instruktorów malarstwa z domów kultury. 

● Przeprowadzić warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. 

● Zorganizować pobyt Zielonej Szkoły.  

Zielona Szkoła to forma zajęć pozalekcyjnych, wyjazd uczniów 

wraz z nauczycielem, podczas którego dzieci i młodzież  

odpoczywają oraz uczą się. 

● Dzieci i młodzież mogą pogłębić i rozszerzyć wiedzę 

wykraczającą poza szkolne programy nauczania. 

● Zorganizować konferencje, seminaria i szkolenia. 

● Zarezerwować pobyt prywatny w ramach wypoczynku. 
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Adres Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - 

Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy „Arkadia” 

w Kazimierzu Dolnym 

ul. Czerniawy 1 

24-120 Kazimierz Dolny  

Wskazówki dojazdu 

● Najbliższy przystanek autobusowy: ul. Nadrzeczna, 

Dworzec Autobusowy 

Kontakt 

Numery telefonu: 81 881 00 74 

Adres mailowy: recepcja@oosarkadia.pl 

Godziny pracy 

Recepcja jest czynna codziennie całą dobę. 

Recepcja to miejsce, gdzie można zarezerwować pobyt              

w naszym ośrodku. 

mailto:recepcja@oosarkadia.pl


4 
 

Więcej informacji dla osób  

z niepełnosprawnościami: 

link do deklaracji dostępności 

“© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. More information at 

https://www.inclusion- europe.eu/easy-to-read/” 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC (BY-NC-

SA) 

https://oosarkadia.pl/deklaracja-dostepnosci-cyfrowej/
about:blank
http://europe.eu/easy-to-read/
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