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Informacja o Szkole Podstawowej w Judzikach w tekście 
łatwym do czytania (ETR) 

Gdzie się znajdujemy 
Szkoła Podstawowa w Judzikach znajduje się w miejscowości Judziki. 
Budynek szkoły oznaczony jest numerem 5. 
 

 
To zdjęcie przedstawia główny budynek szkoły i wejście od strony głównej 
drogi 

W głównym budynku szkoły odbywają się lekcje. Tutaj znajduje się 
gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego i sekretariat. 
Obok budynku głównego znajduje się mniejszy budynek, w którym jest 
stołówka szkolna i odbywają się zajęcia w świetlicy. 

Wejście do szkoły 
Do budynku głównego można wejść dwoma wejściami. Wejście główne 
znajduje się od strony boiska. Prowadzą do niego niewysokie schody. 
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Jeżeli jesteś osobą z problemami w poruszaniu się, przy schodach 
znajduje się podjazd, a przy drzwiach po lewej stronie dzwonek. 
Zadzwoń, przyjdzie ktoś kto ci pomoże.  

 

To zdjęcie przedstawia wejście główne do budynku szkoły od strony boiska 
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To zdjęcie przedstawia wejście do budynku szkoły od strony drogi 

Jeżeli przyjedziesz do nas samochodem 
Wjazd na plac koło szkoły znajduje się od strony gospodarstwa rolnego, 
z którym sąsiaduje nasza szkoła. Znajdziesz tu miejsce do zaparkowania 
samochodu. Parking jest utwardzony, ale nie jest oznakowany. 

Sekretariat szkoły 
Sekretariat to biuro, w którym można załatwić sprawy związane z nauką 
w naszej szkole. Znajdziesz go na parterze. Gdy wejdziesz do budynku 
wejściem głównym zobaczysz dwa korytarze. Jeden z nich jest szerszy, 
a drugi, po prawej stronie węższy. Jeżeli pójdziesz węższym korytarzem 
dojdziesz do sekretariatu. Drzwi do niego oznaczone są numerem 8. 
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To zdjęcie przedstawia korytarz, po wejściu do budynku wejściem głównym. 
Po prawej stronie widoczna jest część węższego korytarza 

 

 

To zdjęcie przedstawia węższy korytarz, którym dojdziesz do sekretariatu. 
Otwarte drzwi po lewej stronie to sekretariat. 
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Czym się zajmujemy 
 Zajmujemy się nauczaniem i wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 

14 lat. 

 Oprócz nauki, uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania. 

 Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.15 do 14.30. 

 Jesteśmy szkołą publiczną. 

 Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. 
 

Pracownicy szkoły 
Szefem szkoły jest dyrektor. Dyrektorem naszej szkoły jest pani Beata 
Prześniak. Pani dyrektor pomagają nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

Kontakt ze szkołą 
Sekretariat jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 
15. W sekretariacie otrzymasz pomoc pracownika i możesz załatwić 
sprawy związane z nauką w naszej szkole. 

 

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, możesz: 

 Zadzwonić na numer  87 520 76 96 

       

 Napisać pismo i wysłać pocztą  na adres: Szkoła Podstawowa w 
Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko 
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 Napisać e-maila na adres: zsj@hot.pl 

 

Wszystkie informacje o szkole znajdziesz na naszej stronie internetowej: 

www.spjudziki.oleckoedu.pl  


