
Informacja o Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach  

w języku łatwym do czytania ETR 

 

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia 

znajduje się przy ul. Wczasowej 5 w Markach 

 

Budynek szkoły - widok od ul. Wczasowej 

Do budynku można wejść wejściem głównym - schodami od ulicy Wczasowej . 

 

Główne wejście do szkoły – widok od strony ulicy Wczasowej 



 

Tabliczka informacyjna w języku braille’a- wejście główne  

Dyrektorem szkoły jest Elżbieta Piszcz 

 

Elżbieta Piszcz - dyrektor szkoły 

W szkole pracują nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. 

 

 

 



Czym zajmuje się Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach ? 

Jesteśmy placówką publiczną. 

W skład Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach wchodzi Szkoła 

Podstawowa nr 5 w Markach w której uczą się dzieci w wieku 6-14 lat oraz 

Przedszkole Miejskie nr 5 w Markach do którego uczęszczają dzieci w wieku 4-6 lat.  

Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna, trwa 8 lat i kończy się egzaminem 

ósmoklasisty. 

Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku. 

Kontakt z pracownikami sekretariatu i administracji 

Do szkoły zapraszamy od poniedziałku do piątku. 

Godziny pracy sekretariatu i administracji: 

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 

▪ Można skontaktować się z nami telefonicznie, dzwoniąc na numer 22 781 18 57 

w. 101 lub 104 

▪ Można również wysłać e-mail na adres: zs2@marki.pl 

▪ Możesz napisać pismo i wysłać je na adres: 

Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach 

ul. Wczasowa 5 

05-270 Marki 

 

▪ Pismo można przynieść do sekretariatu lub administracji 

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

dotyczące uczniów. 

Administracja (kadry) to biuro, w którym można załatwić sprawę dotyczącą 

zatrudnienia oraz sprawy finansowe 

 

 

 

 

mailto:zs2@marki.pl


Jak trafić do sekretariatu i administracji? 

Wchodzisz wejściem głównym od strony ulicy Wczasowej. 

 

Wejście do szkoły – widok od strony ul. Wczasowej 

Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz hol oraz po prawej stronie punkt informacyjny, 

którego pracownik służąc pomocą, pokieruje Ciebie do odpowiedniego 

pomieszczenia. 

 

Widok po wejściu do szkoły 



 

Punkt informacyjny 

Po wejściu na hol po lewej stronie zobaczysz wejście do sekretariatu oraz kolejne 

wejście do administracji. 



 

Wejście do sekretariatu szkoły 

Tak sekretariat wygląda w środku. 

 

Sekretariat w środku  



Po wejściu na hol po lewej stronie zobaczysz kolejne wejście za sekretariatem i jest 

to wejście do administracji. 

 

Wejście do administracji 

Tak administracja wygląda w środku. 

 

Administracja w środku  



W sekretariacie i administracji otrzymasz pomoc pracowników i 

załatwisz sprawy. 

 


