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Rapoń o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publlcznego

szkola Podstawowa Specjalna nr 123

Numer iden$lkacyjny REGON

0,1642890300000

stan W dnlu 01.01.2021 J.

T6rmin przekazania: do 3'1.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E.mail sekretariatu podmiotu

z.s.s.1 oo@noostrada.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
jboguszewska@edU.um.warszawa.pl

Telefon kontaktowy
228392252

Data

2021-03-29

Mle|scowość
WaEzawa

Lokalizacja sledziby podmiotu

Województwo

WoJ. MAzoWlEcKlE
Powiat

Powiat m. st. Warszawa

Gmina

Żoliborz

Podmiot zobowiązany do złożonia rapońu o stanie dostępności na podstawie ań. 1l ust.4. ustawy o zaPewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebaml (UzD) do:

Ix l 2) Woiewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Llczba budynków, w których podmiot Prowadzl podstawową dzlałalność irlub obsługę interesantów:
1

1. Czy Podmiot zapewnia w tym budynku (Ęch budynkach) wolne od barier poziome i pionowe p]zest.zenie
komunikacyjne ?
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IxITAK
2. czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania archltektoniczne, środki techniczne lub
Posiada zainstalowane użądzenia, które umożliwiają dostęp do w§zystkich pomieszczoń, z wyĘczeniem pomieszczeń
technicznych?

IxINlE

3. czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieśzczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub glosowy?

Ix I TAK

4. czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korrystaiąceJ z psa
asystuiącego?

IxITAK

5. czy podmiot zapewnia w pżypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potjzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

IxITAK

Komentaże i uwagi dotyczące dostępności archit€ktonicznoi
Budynek dostępny dla o§ób niepełnosprawnych z Wlączeniem niepełnosprawności ruchowych(Wózek).Budynek Wpisany do
rejestru zabytkóW.Dojście główne:schody z balustradą tylko po jednei stronie,bez balustrady pośredniej.Drzwi zewnętrzne i

Wewnętzne o szerokości 75 cm.Niewyslarczaiąca powierzchnia manewrowa W Wiatrolapie.zbyt Wąskie schody przyjednym z
wyjść ewakuacyjnych.Niewlaściwa szerokość stopni 29 cm,Brak kontrastóW na krawędzi stopni schodóW.Próg powyżei 2 cm.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklaracJę dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacii: 0

strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępnośGi

2. Liczba prowadzonych stron lniernetowych l udostępnlanych aplikacji mobilnych, dla których podmlot nle Posiada
deklaracji dostępności

Liczba stron:

Liczba ap!ikacji:

Prosimy o Podani6 informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dosĘpnoŚci:

Adres strony internetowei https://sps123.waw.pl
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Zgodność z UdC IX ] Częściowo zgodna

prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępnośGi cyfrowei

strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowei stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotóW

publicznych z powodu następujących niezgodności: zdjęcia obrazy igrafiki nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej.Na

stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych pżeglądarki.

Dzlal 3, Dostępność lnformacyjno-komunikacyjna

1, cty podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorrystaniem niżej wymi nionych
sposobódśrodków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [X ] TAK

c. Przesyłanle wladomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomoścl
sMs, MMs lub komunikatorów intemetowych I x ] TAK

d. Komunikacia audiowizualna, w tym z wyko]zystaniem komunikatorów
intgrnetowych IXITAK
6. P]źesylanie faksów tX l TAK

f. WykoJżystanie tłumacza języka migowego p]zez strony internetowe i/lub

aplikacje (tfumaczenie online) [X]TAK
g. Pomoc tłumacza ięryka migowego - kontakt osobisty l X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,TAK" - prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszgnia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

migowego: [X l w ciągu 2-3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-pr.gwodnika (kontakt Gobisty) t X l TAK

2. czy podmiot posiada użądzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczelwień (lR), systemy Bluetooth?

IX]NlE

Liczba prowadzonych Prżez podmiot stron internetowych:

1

3, Gzy podmiot zapewnia na tej stronle lnternetowej (tych stronach internetowych) infomacJę o zakresie swojej
działalnoścl (głóWnych zadaniach podmiotu) w postaci:

a, tekstu odczt/tywal nego maszynowo?
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IXlTAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

IXINlE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

Ix ] TAK

4. czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - ti. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formi6 określonej w tym wniosku?

Ix]NlE

Dział 4. lnformacja o dostępie alternatywnym

1. czy w okresie sprawozdawczym podmlot zapewniał dostęp alternatywny w Postaci wsparcia innej osoby?

Ix]NlE

2. czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternattruny w postaci wsparGia technologicznego, w
tym z wykor.ystaniem nowoczesnych technologii?

IXlNlE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?

IxINlE

4. czy w okr€sie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sPosób inny niż wymienione wyżej?

Ix]NlE
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