
Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka  
w Gdańsku  

• oddziały przedszkolne dla pięciolatków;                               

• wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna; 

• bezpłatne 2 godziny j. angielskiego dla kl. „0”; 

• bezpłatna opieka logopedy i pedagoga; 

• bezpłatna gimnastyka korekcyjna; 

• świetlica w godzinach 6.30-17.30;                   

• bezpłatna opieka w przerwach świątecznych; 

• biblioteka multimedialna; 

• pracownia komputerowa; 

• sala gimnastyczna, sala korekcyjna; 

• plac zabaw,; 

• siłownia napowietrzna; 

• nowoczesne, wielofunkcyjne boisko szkolne; 

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych; 

• nowoczesne i odnowione sale lekcyjne;  

• smaczne obiady (catering);                               

• zajęcia na pływalni;                                          

• półkolonie letnie i zimowe;                                  

• Zielone Szkoły;                                                  

• współpraca  z Biurami Podróży - kolonie letnie;                                                                

• Schola przy parafii Św. Barbary;                       

• Caritas—wolontariat;                                         

• Spółdzielnia Uczniowska;                                                

• szkolne koło SKO; 

• współpraca z Akademią Muzyczną;                    

• Akademia  Gdańskich Lwiątek;                         

• zajęcia ze Strażą Miejską.                                

 

Nasza oferta 

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka  

w Gdańsku  
ul. Łąkowa 61 80-769 Gdańsk 

tel: (58) 301-54-31  
fax: (58) 305-48-10  

adres mailowy:sekretariat@sp4.edu.gdansk.pl  
Strona internetowa:www.sp4.edu.gdansk.pl 

Znajdziesz nas również na FB 

Szkoła Podstawowa nr 4  
w Gdańsku jest szkołą publiczną, 

prowadzoną przez samorząd 
miasta Gdańsk. To mała, 

kameralna szkoła w doskonałej 
lokalizacji, oddalona zaledwie  

5 min od Starówki.  
Szkoła posiada monitoring. 

Tu nas znajdziesz 

Sprawdź jakim autem do nas trafisz ? 



Absolwent naszej szkoły jest:  
 

• tolerancyjny, aktywny, rozważ-
ny, ciekawy świata, prawy, 
otwarty, odpowiedzialny; 

• doskonale funkcjonuje w swoim 
otoczeniu. 

 

Bierzemy udział                
w programach i projektach:  

 

 

  Szkoła:                       
• aktywnie włącza się na rzecz działań proeko-

logicznych;                                                       
• pielęgnuje tradycje szkolne, regionalne i na-

rodowe;                                                            
• prezentuje wyrównany z innymi szkołami po-

ziom pracy dydaktycznej;                                 
• jest dobrze wyposażona w pomoce dydak-

tyczne;                                                              
• otacza fachową opieką dzieci mające trud-

ności rodzinne, materialne oraz pomaga 
przezwyciężać niepowodzenia szkolne; 

• aktywnie realizuje działania profilaktyczne;    
• dba o wszechstronny rozwój osobowy i spo-

łeczny dziecka umożliwiający osiągniecie 
dojrzałości szkolnej. 

  

Pokoloruj na niebiesko logo naszej szkoły 


