
INFORMACJA O ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. JANA 

PAWŁA II W MARKACH  

 W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA –  

ETR (EASY TO READ) 

 
Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą  

książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II, czyli w skrócie szkoła znajduje się 

przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 w Markach.  

 

Budynek szkoły - widok od strony Alei Piłsudskiego 

 



Do budynku wchodzimy  schodami od strony ulicy Alei Piłsudskiego. 

 

Wejście do szkoły – widok od strony Alei Piłsudskiego 

Dyrektorem szkoły jest Sławomira Kozak  

 

Sławomira Kozak dyrektor szkoły. 

 



W szkole pracują nauczyciele, pracownicy sekretariatu i pracownicy 

obsługi.  

Czym zajmuje się Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II ? 
 

Zespół Szkół nr 1 jest publiczną szkołą ponadpodstawową.  

Uczymy dzieci i młodzież w wieku od 14 lat  do 19 lat. 

Po ukończeniu szkoły można zdać egzamin maturalny. 

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  8.00-16.00 

Wtorek            8.00-16.00 

Środa               8.00 -16.00 

Czwartek         8.00-16.00 

Piątek               8.00-16.00 

 

 Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie,  

zadzwoń na numer 22 781 10 17.  



 

 Możesz też wysłać e-mail na adres: zs1@marki.pl 

 Możesz napisać pismo na adres i wysłać je na adres: 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II 

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96 

05-270 Marki 

 Możesz przynieść pismo do sekretariatu  

Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma, podania i 

dokumenty.  

Jak trafić do sekretariatu ? 

Wchodzisz wejściem od strony ulicy Alei Piłsudskiego.  

 

Wejście do szkoły – widok od strony Alei Piłsudskiego 

 

 

mailto:zs1@marki.pl


Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz hol główny i schody. 

 

Widok po wejściu do szkoły             

Po wejściu schodami na pierwsze piętro po lewej stronie zobaczysz 

wejście do sekretariatu 

 Wejście do sekretariatu szkoły 



Tak sekretariat wygląda w środku. 

 

Sekretariat w środku 

W sekretariacie otrzymasz pomoc pracownika i możesz 

załatwić sprawę . 

 

 
Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą  

książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK 

 


