
Informacje o Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Gąskach 

Czym się zajmujemy? 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach jest szkołą publiczną, która: 

• prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dzieci w oddziałach przedszkolnych i 

szkole podstawowej;  

• przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

• zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

• realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego; 

• realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i 

sprawdzianów. 

Szkołą zarządza dyrektor- Katarzyna Kondratowicz oraz  zastępca dyrektora - Wojciech 

Ignatiuk. 

Gdzie się znajdujemy? 

Szkoła w Gąskach mieści się w 3 budynkach. Budynek główny szkoły znajduje się pod 

adresem Gąski 14. W tym budynku uczą się uczniowie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 

Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły i gabinet dyrektora. Na I piętrze budynku 

znajduje się księgowość, pokój nauczycielski, gabinet psychologa i logopedy oraz 

wicedyrektora. Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne wejście ze schodami, wejście obok 

sali gimnastycznej bez schodów oraz wejście z tyłu budynku z podjazdem dla osób z 

problemami w poruszaniu się. 

W budynku pod adresem  Gąski 12 znajdują się sale dydaktyczne dla najmłodszych dzieci, 

pracownia komputerowa oraz sale doświadczania świata i integracji sensorycznej. 

W budynku Gąski 35 znajdują się: sale edukacyjne dla najmłodszych dzieci, stołówka, 

zaplecze kuchenne, biblioteka. 



W Kijewie nr 29 funkcjonuje nasz drugi zespół wychowania przedszkolnego. Budynek ten ma 

jedno wejście bez schodów. Zespół wychowania przedszkolnego ma swoją salę na parterze 

budynku. 

Czym dysponujemy?  

• salami dydaktycznymi wyposażonymi w monitory interaktywne, tablety, laptopy oraz 

szerokopasmowy internet, 

• pracownią komputerową dla uczniów klas I-III, 

• pracownią informatyki i robotyki dla uczniów klas IV-VIII, 

• salą doświadczania świata oraz integracji sensorycznej, 

• nowoczesnym wyposażeniem gabinetu psychologa i logopedy wraz z fotelem 

masującym, 

• salą gimnastyczną i kompleksem boisk sportowych, 

• ogrodem badawczym do prowadzenia zajęć szkolnych oraz wypoczynku 

• biblioteką, 

• zapleczem kuchennym i stołówką, 

Jak pracuje szkoła? 

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

Jak skontaktować się ze szkołą? 

1. Napisać pismo i wysłać je na adres: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Gąskach, Gąski 14, 19-400 Olecko. 

2. Napisać pismo i przynieść je do sekretariatu szkoły, który znajduje się na parterze 

budynku głównego szkoły. 

3. Napisać pismo i wysłać je na adres skrzynki podawczej szkoły na platformie EPUAP. 

4. Napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy spg@olecko.edu.pl. 

5. Zadzwonić na numer 87 523 03 76. 

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP_GASKI
spg@olecko.edu.pl

