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Rysunek 1 Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia 

 

 

Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 

im. Karola Miarki w Knurowie  
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki  

w Knurowie, czyli w skrócie Msp2 znajduje się przy ulicy Wilsona 22 w Knurowie.  

 

Rysunek 2 Budynek szkoły, widok ze skrzyżowania ulic Szpitalnej i Wilsona 

Główne wejście do budynku jest nieczynne. 

 

Rysunek 3 Główne wejście do budynku 



Budynek ma 3 inne wejścia:  

1. Od strony ulicy Szpitalnej. To wejście jest odpowiednie dla osób z trudnością 

w poruszaniu się. Znajduje się tu parking. 

 

Rysunek 4 Wejście do szkoły od ulicy Szpitalnej 

2. Wejście od ulicy Wilsona, na dziedzińcu szkoły. Za wejściem znajdują się 

schody na dół do szatni i do góry na wyższe piętra szkoły. 

  

 

Rysunek 5 Wejście od dziedzińca szkoły 

3. Wejście od ulicy Wilsona, na dziedzińcu szkoły. To wejście prowadzi do windy, 

która prowadzi na wszystkie piętra szkoły. Znajduje się tu parking dla osób z 

trudnościami w poruszaniu się. 

 

Rysunek 6 Wejście do windy 



Przed bramą wjazdową do szkoły znajduje się parking dla rodziców i innych osób 

odwiedzających szkołę. 

 

Rysunek 7 Parking dla osób przyjeżdzających do szkoły 

Za bramą wjazdową znajduje się parking dla pracowników szkoły 

Czym zajmuje się szkoła? 
W szkole uczą się dzieci w zerówce i w klasach od 1 do 8. W szkole są klasy 

integracyjne czyli takie, w których razem uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. 

W klasach integracyjnych pracuje dodatkowo nauczyciel wspomagający, który 

pomaga uczniom niepełnosprawnym w nauce. 

W szkole są różne zajęcia dodatkowe: 

 pomagające w nauce – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

 korekcyjno-kompensacyjne, 

 rozwijające zainteresowania, 

 trening umiejętności społecznych, 

 terapia ręki, 

 muzykoterapia, 

 dogoterapia, 

 terapia ruchu, 

 zajęcia sportowe. 

Opis szkoły 
Szkoła ma 2 piętra i piwnicę. Na każde piętro w szkole można dojechać windą. 

Na poziomie -1 znajdują się:  

 szatnie 

 sala do dogoterapii  

 stołówka szkolna 

Na parterze znajdują się: 

 sale lekcyjne 

 dyżurka pani woźnej 



 gabinet pani pedagog 

 sala do muzykoterapii 

 zerówki 

 2 gabinety Biofeedback  

 biblioteka 

 szafki uczniów 

 sale gimnastyczne 

 sala do terapii ruchowej 

 pokój nauczycieli wf 

 świetlica 

 pomieszczenia gospodarcze 

 toalety uczniów, pracowników i dla osób niepełnosprawnych 

Na pierwszym piętrze znajduje się: 

 sekretariat  

 gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły 

 strefa dla nauczycieli 

 sale lekcyjne 

 gabinet logopedyczny 

 toalety dla uczniów, pracowników i osób niepełnosprawnych 

Na drugim piętrze znajdują się: 

 sale lekcyjne  

 gabinet pielęgniarki szkolnej 

 toalety dla uczniów, pracowników i osób niepełnosprawnych 

Kontakt 
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2  im. Karola Miarki  

w Knurowie 

ul. Wilsona 22 

44-190 Knurów 

telefon: 322352727 

e-mail: msp2@knurow.edu.pl 

strona internetowa szkoły: https://msp2knurow.edupage.org/ 

 

 

Rysunek 8 Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia 
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