Dostępność architektoniczna:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie- Koźlu wykonuje zadania publiczne
w budynkach położonych przy:
• ul. Kościelnej 19 (główny budynek szkoły)
• ul. Grunwaldzka 40 (budynek świetlicy szkolnej, stołówki i biblioteki)
1. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kościelnej
• Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą dwa wejścia - wejście od ul. Kościelnej (wejście główne),
zabezpieczone bramkami, niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
oraz wejście od strony boiska i ul. Grunwaldzkiej (wejście tylne).
Do wejścia głównego i tylnego jak i obszaru kontroli prowadzą cztery schody.
• Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
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.
• Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych
W budynku głównym nie występują inne dostosowania w postaci: informacji głosowych, pętli
indukcyjnych, platform, oznaczeń w alfabecie Braille’a, druku powiększonego dla osób
słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
• Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych
Szkoła nie posiada wydzielonych i oznaczonych miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnościami.
• Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach
Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.
• Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online
Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
• Pozostałe istotne informacje
Toaleta znajduje na kondygnacji poniże parteru, do której prowadzą schody i nie posiada
dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dojazd do budynku szkoły odbywa się drogą publiczną dwukierunkową.
2. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Grunwaldzkiej
• Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku od ul. Grunwaldzkiej jest zabezpieczone bramkami, do budynku można
wejść również od strony ul. Kościelnej przechodząc przez boisko szkolne, wejście do
świetlicy szkolnej po kilku schodach zabezpieczonych balustradą, niedostosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście do biblioteki szkolnej niedostosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
• Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku świetlicy szkolnej i biblioteki korytarze wąskie i małe na każdym piętrze,
wąskie schody z poręczą, umożliwiają dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach.

• Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych
W budynku świetlicy i biblioteki szkolnej nie występują inne dostosowania w postaci
informacji głosowych, pętli indukcyjnych, platform, oznaczeń w alfabecie Braille’a, druku
powiększonego dla osób słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
• Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych
Szkoła nie posiada wydzielonych i oznaczonych miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnościami.
• Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach
Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.
• Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online
Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
• Pozostałe istotne informacje
Toaleta znajduje się na każdej kondygnacji i nie posiada dostosowania dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, dojazd do budynku szkoły odbywa się drogą publiczną dwukierunkową.
Z uwagi na brak dostosowania obu budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością
ruchową, w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny na numer: 77483 41 85 lub 518171727. Pozwoli to na ustalenie
najdogodniejszego sposobu załatwienia sprawy bez konieczności przybycia interesanta
do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Wszelkie sprawy załatwić można również drogą
pocztową, czy mailową.

