
Informacja o Szkole Podstawowej nr 2  

im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 

 

Tekst łatwy do czytania (ETR – easy to read) 

 

 

Budynek szkoły 

Szkoła Podstawowa numer 2 imienia Stanisława Konarskiego w Tarnowie znajduje 

się przy ulicy Szewskiej 7. 

Uczymy się w dwóch budynkach połączonych ze sobą.  

 

Na zdjęciu stary i nowy budynek szkoły. 

 

Główne wejście do obu budynków jest od strony ulicy Szewskiej.  

Do budynku szkoły prowadzą schody.  

Przy schodach jest podnośnik dla wózków inwalidzkich.  



 

Wejście do szkoły z podnośnikiem dla wózków inwalidzkich 

 

Wózkiem inwalidzkim można dostać się na parter szkoły i na portierni poprosić 

o pomoc. 

W przedsionku dyżuruje pracownik, który zapisuje wejścia i wyjścia interesantów. 

Przed szkołą jest miejski parking dla samochodów z jednym miejscem postojowym 

dla osób niepełnosprawnych. 

Przy budynku szkoły są stojaki na rowery. 

Wewnątrz budynku brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych i innych 

udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 



 

Parking przed wejściem do budynku szkoły 

 

Kto pracuje w szkole? 

Dyrektorem szkoły jest pani Barbara Lasota. 

W kierowaniu szkołą pomaga jej pani wicedyrektor Małgorzata Pamuła. 

W szkole pracują doświadczeni i mili nauczyciele.  

Dzieciom pomagają specjaliści, na przykład pedagog, logopeda, terapeuta 

pedagogiczny.  

W szkole pracują również pracownicy sekretariatu i obsługi. 

 

Czym zajmuje się nasza szkoła? 

Szkoła Podstawowa numer 2 imienia Stanisława Konarskiego w Tarnowie jest 

publiczną szkołą podstawową. 

W naszej szkole uczą się dzieci w wieku od 7 do 15 lat. 



Przygotowujemy uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 

Zajęcia obowiązkowe odbywają się 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

Po lekcjach dzieci mogą spędzać czas w świetlicy szkolnej.  

W szkole jest stołówka, gdzie można jeść smaczne obiady. 

 

Co jeszcze zapewnia nasza szkoła? 

● Lekcje odbywają się na jedną zmianę, do godziny 14.30. 

● W szkole dzieci rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych, na 

przykład sportowych, tanecznych, muzycznych, teatralnych. 

● W szkole jest bardzo dobrze wyposażona biblioteka.  

● We wszystkich klasach są tablice dotykowe i komputery. 

● W sklepiku szkolnym można kupić zdrowe jedzenie i przybory szkolne. 

● O zdrowie uczniów dba higienistka i dentysta. 

● Mamy dużą salę gimnastyczną i salę do gimnastyki korekcyjnej. 

● Przy szkole jest boisko sportowe, plac zabaw i szkolny ogród. 

● W ciepłe dni dzieci spędzają przerwy na podwórku szkolnym. 

 

Sekretariat szkoły 

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty.  

Tutaj możesz wziąć specjalne druki potrzebne do załatwienia sprawy w szkole. 

Sekretariat jest  na 1 piętrze obok schodów. 

 

Załatwianie spraw w szkole 

Wszystkie sprawy załatwisz w sekretariacie szkoły. 

Sekretariat jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 

godziny 15.00. 

Możesz zadzwonić do sekretariatu pod numer 14 655 73 66. 



Możesz wysłać pismo faksem pod numer 14 655 73 67. 

Możesz napisać e-mail na adres: sekretsp2@umt.tarnow.pl  

Możesz również napisać pismo i wysłać je pocztą na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego 

ul. Szewska 7 

33-100 Tarnów 

 

Więcej informacji o naszej szkole znajdziesz na stronie internetowej: 

http://www.konarski.wiara.pl  

 

Zapraszamy wszystkich do naszej szkoły! 

mailto:sekretsp2@umt.tarnow.pl
http://www.konarski.wiara.pl/

