
  

INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 

IM. MARCINA KASPRZAKA W WARSZAWIE 

W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA – ETR 

 

 

Siedziba Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka znajduje się w Warszawie 

przy ul. Kasprzaka 19/21 

 

Budynek szkoły jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Kasprzaka.                            

Po zachodniej stronie budynku znajduje się brama wjazdowa.                              

Chęć wjazdu należy zgłosić telefonicznie pod numer 22 632 0211. 

 

 

WEJSCIE GŁÓWNE 

DO BUDYNKU SZKOŁY 



Dyrekcja Szkoły: 

 Krzysztof Ślusarczyk - Dyrektor 

 Dorota Benbenkowska - Wicedyrektor 

 Maciej Zawadzki - Wicedyrektor 

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 36 IM. M.KASPRZAKA ? 

 kształci uczniów w następujących zawodach, 

 kierunki w jakich kształci Zespół Szkół nr 36 to: 

o technik informatyk 

o technik programista 

o technik mechatronik 

o technik elektronik 

 umożliwia zdawanie egzaminów zawodowych i maturalnych, 

 wspiera różne inicjatywy, mianowicie wolontariat, wycieczki, projekty unijne. 

 

KIM MOŻESZ ZOSTAĆ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY I CO MOŻESZ ROBIĆ ? 

 po ukończeniu szkoły można wykonywać jeden z wyuczonych zawodów, 

zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowych potwierdza 

kwalifikacje zawodowe 

 można również ubiegać się o przyjęcie na wyższą uczelnie po zdaniu 

egzaminu maturalnego. 

ADRES ZESPOŁU SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA W WARSZAWIE 

01-211 Warszawa 

ul. Kasprzaka 19/21 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SZKOŁY 

tel. 22 632 02 11 

fax 22 631 40 10 

e-mail zs@kasprzak.edu.pl 

mailto:zs@kasprzak.edu.pl


Strona internetowa  www.kasprzak.edu.pl 

Sekretariat czynny w godzinach: 7:30 – 15:30 

Sekretariat uczniowski czynny w godzinach: 8:00 – 16:00 

 

JAK TRAFIĆ DO:  

SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO, SEKRETARIATU DYREKTORA, GABINETU 

DYREKTORA POKOJU PSYCHOLOGA SZKOLNEGO I PEDAGOGA 

Po wejściu do budynku głównym wejściem, wejdź schodami na poziom parteru 

następnie skręć w prawo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znajdziesz tam po lewej stronie: 

 

 

  

 

 

 



 

JAK TRAFIĆ DO GABINETÓW WICEDYREKTORÓW I POKOJU           

KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO? 

Po wejściu do budynku głównym wejściem, wejdź schodami na poziom 

parteru, następnie na korytarzu skręć w lewo. 

 

Znajdziesz tam: 
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