
Informacja o Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Gąskach w tekście łatwym do czytania (ETR) 

 

Szkoła Podstawowa imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach 

jest publiczną szkołą podstawową.  

Kadra kierownicza szkoły 

Szefem szkoły jest dyrektor. Dyrektorem szkoły jest pani Katarzyna 

Kondratowicz, pomaga jej wicedyrektor pan Wojciech Ignatiuk oraz 

inni pracownicy szkoły. 

Czym się zajmujemy? 

Zajmujemy się edukacją i wychowaniem  dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

oraz uczniów w klasach I-VIII (szkoła podstawowa). W szkole 

podstawowej nauka trwa 8 lat. 

Dbamy o to, aby w naszej szkole każdy  czuł się  bezpiecznie oraz 

rozwijał swoje zainteresowania i zdolności. 

Pomagamy  uczniom, gdy mają problemy z nauką. Organizujemy 

pomoc i uczniowie mają  więcej lekcji. 

W naszej szkole mamy stołówkę, gdzie uczniowie jedzą obiady. 

Gdzie jest szkoła? 

Nasza szkoła ma budynki w dwóch  miejscowościach -  w  Gąskach i w 

Kijewie. 

Budynek główny znajduje się w Gąskach pod numerem 14.  



Na parterze budynku znajdziesz sekretariat szkoły i  gabinet 

dyrektora. Sekretariat to biuro szkoły, gdzie możesz załatwić wiele 

spraw.  

 

To zdjęcie pokazuje budynek główny szkoły i wejście . 

Budynek ma również drugie wejście do szkoły, które jest  

odpowiednie dla osób z problemami w poruszaniu się. To wejście ma 

specjalny podjazd, dzięki czemu nie musisz korzystać ze schodów. 

 

 

To jest zdjęcie wejścia, gdzie jest  specjalny podjazd dla wózków.  To 

wejście z tyłu  szkoły.  

Jak pracuje szkoła? 

Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. 



Jak skontaktować się ze szkołą? 

Sekretariat czyli biuro szkoły to miejsce, gdzie  możesz załatwić wiele 

swoich spraw. Sekretariat jest na parterze budynku głównego szkoły. 

Aby dojść do sekretariatu szkoły, wejdź głównym wejściem szkoły 

i skręć w prawo w korytarz szkolny. 

 

To jest wejście główne szkoły. 

 

Wchodząc głównym wejściem skręć w prawo w korytarz szkolny. 



 

To zdjęcie przedstawia drzwi sekretariatu szkoły i gabinetu dyrektora. 

Sekretariat szkoły czynny jest w: 

• poniedziałek, od godziny 7.30  do godziny  15.30 

• wtorek, od godziny 7.30  do  godziny 15.30 

• środę, od godziny 7.30 do godziny 15.30 

• czwartek, od godziny 7.30 do 15.30 

• piątek, od godziny 7.30 do godziny 15.30 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 

87 523 03 76. 

Możesz też wysłać e-mail na adres: spg@olecko.edu.pl. 

Możesz napisać pismo i wysłać je na adres:  

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, 

Gąski 14, 19-400 Olecko 


