
Informacje o Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Księdza Prałata Konrada Szwedy w 
Łaziskach Górnych

Czym zajmuje się szkoła?

- zapewnia bezpłatne nauczanie 
- prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w 

wieku 6 lat 

(w wyjątkowych wypadkach do oddziałów 
przedszkolnych w miarę posiadanych miejsc 
przyjmowane są dzieci młodsze)

Szkoła  znajduje się w Łaziskach Górnych 
ul. Dworcowa 4. 

Wejście główne do budynku znajduje się od 
strony ulicy Jana Pawła II.



Dostępność

Budynek jest częściowo dostępny. 

W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby 
osobom niepełnosprawnym przedostanie się 
na wyższe piętra. 

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz 
na parterze szkoły

Po prawej stronie od wejścia głównego 
znajduje się wejście odpowiednie dla osób z 
niepełnosprawnościami, starszych i rodziców 
z dziećmi.

Z boku budynku po lewej stronie, od strony 
boiska przygotowany jest podjazd (pochylnia) 
dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami 
znajduje się na parterze budynku



Żeby załatwić sprawy w szkole

napisz pismo i wyślij je na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata 
Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych
ul. Dworcowa 4
43-170 Łaziska Górne

napisz pismo i przynieś je do Sekretariatu. 

Sekretariat znajduje się na parterze niedaleko 
wejścia głównego do szkoły. 

Jak trafić do Sekretariatu?

Wchodzisz wejściem głównym. 
Gdy wejdziesz do budynku skręć w lewo i idź 
do końca korytarza, po lewej stronie 
znajdziesz drzwi wejściowe opisane napisem 
Sekretariat. 

Napisz pismo i wyślij je za pomocą 
platformy e-PUAP: 

www.epuap.gov.pl

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej. 

Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje 
konto w ePUAP. 



Napisz wiadomość i wyślij ją na adres e-
mailowy: 

sekretariat@sp1.laziska.pl

Zadzwoń pod numer 32 2241 044 

Przyjdź do szkoły i spotkaj się z 
pracownikiem w godzinach pracy 
sekretariatu. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Informacje o szkole znajdziesz także na 
stronie internetowej pod adresem 
www.sp1.laziska.pl
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