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Informacja o Szkole Podstawowej nr 4 im. 

Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych w języku 

łatwym do czytania. 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi znajduje 

się przy ulicy Powstańców 6. 

Budynek ma dwa wejścia – od strony ulicy 

Powstańców 6 oraz od strony boiska szkolnego. 

 

Wejście do szkoły od strony ulicy Powstańców 6. 
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Wejście do szkoły od strony boiska szkolnego. 
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Dyrektorem szkoły jest Pani Ewa Sobczak. 

W szkole pracują nauczyciele, pracownicy sekretariatu 

i pracownicy obsługi. 

Czym zajmuje się Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Przyjaciół Ziemi? 

Nasza szkoła jest szkołą publiczną. 

Uczymy dzieci i młodzież w wieku od 7 – 14 lat. 

Po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 

Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu – 

od poniedziałku do piątku. 

Kontakt z pracownikami szkoły: 

Zapraszamy Was do szkoły od poniedziałku do piątku. 

Godziny pracy: 

Poniedziałek 7.00 do 15.00 

Wtorek 7.00 do 15.00 

Środa 7.00 do15.00 

Czwartek 7.00 do 15.00 

Piątek 7.00 do15.00 
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Możesz do nas zadzwonić pod numer telefonu – 32 737 01 

17 

 

Możesz też wysłać e-mail na adres: szkola@sp4.laziska.pl 

 

Możesz napisać pismo i wysłać je na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi 

ul. Powstańców 6 

43-173 Łaziska Górne 

 

Możesz przynieść pismo do sekretariatu szkoły. 

mailto:szkola@sp4.laziska.pl
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Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma, 

podania i dokumenty. 

Jak trafić do sekretariatu? 

Wchodzisz wejściem od strony ulicy Powstańców 6. 

 

Wejście do szkoły od strony ulicy Powstańców. 

Po wejściu do szkoły zobaczysz drzwi z napisem sekretariat. 
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Drzwi sekretariatu po wejściu do szkoły. 

 

Drzwi do sekretariatu. 
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Sekretariat w środku 

W sekretariacie otrzymasz pomoc pracownika i możesz 

załatwić sprawę. 
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