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Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Pu bliczna Sz koła Podstawowa nr 1 im. Powstańcó Śląskich w Kędz ierzyn i e-Koźlu
Numer identyfikacyjny REGON
00069823600000
Stan w dniu 01.01 .2021 r.
Termin przekazania : do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mali sekretariatu podmiotu
psp 1@kedzierzynkoz le.pl

E-mail kontaktowy osoby, która

wypełniła

formularz

psp 1@kedzierzynkozle.pl

Telefon kontaktowy
518171727

Data
2021-03-29
Miejscowość
Kędzierzyn - Koźle

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ . OPOLS KIE
Powiat
Powiat

kęd zierzy ń sko- kozie lski

Gmina
Kędz i e rzyn - Koź l e

Podmiot

(g mina miejska)

zobowiązany

dostępnośc i

do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X } 2) wojewody
Dział

1.

Dostępność

architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi

podstawową działa l ność

illub

obsługę

interesantów:

2

1. Czy podmiot zapewn ia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komuni kacyjne?

Strona

I

[Xl NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[X

l NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub

głosowy?

[X l NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?

[Xl TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[X

l NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Opis dostępności budynk6w: Do budynku prowadzą prowadzą dwa wejścia - wejście od ul. Kościelnej (gł6wne , zabezpieczone
bramkami, niedostosowane do potrzeb os6b niepełnosprawnością ruchową, oraz wejście od strony boiska i ul. Grunwaldzkiej
(wejście tylne) . Do wejścia gł6wnego i tylnego jak i obszaru kontroli prowadzą cztery schody. Korytarze znajdują się na każdej
kondygnacji budynku szkolnego. Schody są szerokie z częściowo jednostronnymi poręczami,umożliwiają dostęp do
pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach,uskoki oznaczone taśmą ostrzegawczą. W budynku świetlicy korytarze wąskie i
małe . W budynku gł6wnym i w świetlicy nie występują inne dostosowania w postaci informacji głosowych , pętli
indukcyjnych,platform , oznaczeń w alfabecie Braille'a, druku powiększonego dla os6b słabowidzących, nie można skorzystać z
tłumacza języka migowego. Szkoła nie posiada wydzielonych i oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z
niepełnosprawnością. Nie ma ogran iczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym .
Dział

2.

Dostępność

cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych

aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron:

1

Liczba aplikacji:

O

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada
ID a11y-url

hltps:/Ipsp1 .edu.pl

I D a 11 y-status

[Xl

ID a11y-data-sporzadzenie

2021-01-22

Strona

2

Częśc i owo

zgodna

deklarację dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i
deklaracji dostępności

udostępnianych

Liczba stron:

o

Liczba aplikacji:

O

Prosimy o podanie informacji

dotyczących

aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji

dostępności:

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

Komentarze i uwagi

dotyczące dostępności

cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
, stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych : filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępna
cyfrowo, brak odpowiedniej struktury naglówkowej artykułów. Pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy
wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna. Na stronie internetowej można używać standardowych
skrótów klawiaturowych przeglądarki. Poza wskazaniem myszką części treści w witrynie można wybierać przy pomocy
klawiatury. Klawisz "TAB" sluży do przemieszczania kursora między nagłówkam i publikowanych tekstów. Strzałki "w dół" i "górĘ
umożliwiają przewijanie strony.
Dział

3.

Dostępność

informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

obsługę

z wykorzystaniem

a. Kontakt telefoniczny

[X] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[X]TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

Przesyłanie

faksów

tłumacza języka

h. Kontakt z

[X]TAK
[X] NIE
[X] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie onlioe)
g. Pomoc

wymienionych

wiadomości

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych
e.

niżej

migowego - kontakt osobisty

pomocą tłumacza-przewodnika

(kontakt osobisty)

[X] NIE
[X] NIE
[X] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np.
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[X] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
Strona

3

pętle

1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[Xl TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X l NIE
c. informacji w

tekśc i e łatwym

do czytania (ETR)?

[Xl NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj . od 20.09.2019 r. do 01 .01.2021 r. - na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X l NIE
Dział

4. Informacja o

dostępie

alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X l NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot za pewniał
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

dostęp

alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

[ Xl NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot
funkcjonowania podmiotu?

zapewniał dostęp

alternatywny w postaci zmian w organizacji

zapewniał dostęp

alternatywny w sposób inny

[Xl NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot

[ Xl NIE

Strona

4

niż

wymienione

wyżej?

