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Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej W Mrokowie,
ul, M. Świątkiewicz 2a, 05-552 Mrokótfl

Rapoń o stanie
zapewnianla dostępności

podmiotu publicznego

Pońal sprawozdawczy GUS
pońal.§tat.9ov.pl

Ulząd statystyczny
ul. st. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

Numer idenMkacyjny
REGoN 001147,18800000

stan W dniu 0'1,01,2021 r Termin pęekazania:
do 31.03.2021 r.

obowiąek przekażania danych wynika r ań. 11 ust. t u§tawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępnoścl osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. ,1696, z póżn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail kontaktowy o§oby, która

Wypełniła formulaż

sekretariat@zspmrokow,pl

akWiatkowska@zspmrokow.pl

Lokalizacja siedziby podmiotu

WoJ. MAZoWlEcKlE

Powiat piaseczyńSki

Lesznowola (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia .apońu o śtanie dostępności na podstawie ań. 1l ust. 4. ustawy o rapownianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra Właściwego do spraw rozwoju regionalnego

IX]2)Wojewody

I l3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,nie dotyczy' prosimy o podanie Wyjaśnień:

Dzial'l. archilektoniczna
Liczba budynków, W których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub
obsługę int9resantów:

1

1, czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) Wolne od barier
pozlome i pionowe Przestflenie komunikacyjne ?

IX]TAK
[ ]NlE
[ ] W części budynkóW tak, W części

nie

W pżypadku odpowiedzi ,,W części budynków tak, W części nie" - prosimy o
podanie liczby budynków, W których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i

pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2, czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania
architektoniczno, środki techniczne lub posiada zainstalowane unządzenia,
które umożllwiają dostęp do wsrystkich pomieszcz9ń, z wyłączeniem

IX]TAK
t ]NlE
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pomleszczeń techniczny ch? [ ] W części budynków tak, w części
nie

W przypadku odpowiedzi ,,W części budynkóW tak, w części nie" - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot umożliWia dostęp do Wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

3. czy podmiot zapewnia W tym budynku (tych budynkach) informację na
temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sPosób wizualny i dotykowy lub
głosowy?

I lTAK
IXlNlE
[ ]W części budynkóW tak, W części

nie

W prżypadku odpowiedzi ,,W części budynkóW tak, w części nie" - prosimy o
podanie liczby budynkóW, w których podmiot zapewnia informację na temat
rozkładu pomieszczeń, co najmniej W sposób Wizualny i dotykowy lub głosowy:

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

IxlTAK
[ ]NlE
I l W części budynkóW tak, W części

nie

W przypadkU Wskazania odpowiedzi ,,W części budynków tak, W części nie" -
prosimy o podanie liczby budynkóW, do których podmiot zapewnia Wstęp osobie
korzystającej Z psa asystującego:

5. cry podmiot zapewnia w prrypadku tego budynku (tych budynków)
osobom ze szczególnymi potlzgbami możliwość ewakuacji lub uratowania w
inny sPosób?

[ ]TAK
IXINlE
I l W części budynkóW tak, W części

nie

W pżypadku odpowiedzi 'W części budynkóW tak, W części nie" - prosimy o
podanie liczby budynkóW, W których podmiot Zapewnia osobom ze szczególnymi
potrzebami możliwość ewakUacji lub uratowania w inny sposób:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architeldonicznej, Wykraczający poza
informacje ujęte powżej - opis ten bęClzie §anowić część rapońu, który są
Państwo zobowiązani opubhkować na swojej stronie podmiolowej Biuletwu
lnformacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
lnformacji Publicznej - na swojej stronie intemetowej

Budynek szkoły jest tlzykondygnacyjny z
jasną elewacją, widoczną z daleka. szkoła
posiada parking ogólnodostępny, który
znajduje się po przeciwnei stronie ulicy
Marii ŚWiątkiewicz b ez wyznaęonego
miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz
parking Wewnętrżny na telenie szkoły, na

którym Wyznaczone jest 6 mjejsc dla osób
niepełnospraWnych specjalnie
oznakowanych. Jedno miejsce wyznaczone
jest od strony Zachodniej z możliwością
podjazdu dla wózków i znajduie się W
niedalekiei odległości od Wejścia glóWnego

szką, Pozostałe 5 miejsc znajduje się
pzy Wejściu do hali spońowej od strony
Wschodniej. Aby dostać się do szl<oły przez
Wejście pęy hali spońowej, tzeba pokonać
krawężnik, Wjechać na chodnik ido.jechać
do wejścia. WaZd na parkingi wswnętżne
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ograniczonyjest szlabanem. Aby uzyskać
zgodę na Wiazd na parking szkolny, należy
skontaktować Się telefonicznie (22

756-15-55).Obiekt szkolny składa się z
dwóch budynkóW: szkoły i hali spońowej
połączonych dwoma łącznikami.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane W tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwielnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz,U. 2019 poz.848), zwaną Udc, W związku z art.2 oraz ań.6 pkt 2 ustawy UzD,

l. Liczba prowadzonych stron lnternetowych l

udostępnlanych aplikacji mobilnych, dla których podmiot
posiada deklarację dostępnoścl

2. Liczba prowadzonych stron interneiowych i

udostępnianych aPlikacii mobllnych, dla których Podmiot
nie posiada doklaracji dostępności

Komentaże i Uwagi dotyczące dostępności clrowej
(proszę zamieścić tu §owny opis dostępności cyfrowej,

wykraczający poza infomacje ujęte powżej - opis ten będzie
stanowić część rapońu, który są Państwo zobowiązani

na swojej stronie podmiotowej Biuletynu
lnformacji Publicznej, a w pftypadku braku strony podmiotowej

Biuletynu lnformacji Publicznej- na swojej stronie internetowej)

Strony internetowe iaplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

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

Lp. lD a1,1y-url lD a'l1y-status lo a1 1y-data-sporzadzonie

001 www.zspmrokow.pl [ ] zgodna

Ix]częściowozgodna
[ ]Niezgodna

2020-09-z,|

Lp. Adr6s strony internotow3i I Zgodność z Udc

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

Lp. INazwa aplikacji mobilnej i adres do jej I Zgodność z UdC
pobrania

Głowna strona sżką zawiera aklualne informacje dotyczące
szkoły, organizację pracy szkoły, dane kontaktowe.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyina

b. Kontakt korespondencyjny

1. cry podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obslugę z wykorrystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedż dla każdego sposobu/środka Wmienionego w podpunktach a-h)

IXlTAK
[ ] NlE

IX]TAK

. ?. :i {,)},,l. t,, o DSTAW o ivA
, ., irarii g,l r,"pnickiej w lvlrokowle

(}5 552 MrokóW

u|, I.,łl:rii iwiątkiewicz 2A

E\.ńax 2? 756 15 55
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[ ]NlE
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, W tym z Wykorżystaniem Wiadomości sMs,
MMS lub komunikatoróW intemetowych

IX]TAK
[ ] NlE

d. Komunikacja audiowizualna, W tym z Wykożystaniem komunikatoróW
internetowych

[ ] TAK

Ix ] NlE

e. Przesyłanie faksóW
1 IX]TAK

[ ]NlE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego pżez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłUmaczenie online)

[ ] TAK

IX]NlE
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty [ ] TAK

IX]NlE
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAIC - prosimy określić w iakim czasie od
zgłoszenia potżeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem jęZyka
migowego:

[ ]od razu

I lw ciągu 1 dnia roboczego

I lW ciągu 2-3 dni roboczych

[ ]powyzej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (konlakt osobisiy) [ ]TAK
IX] NlE

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

[ ]TAK
Ix ] NlE

W przypadkU zaznaczenia odpowiedzi 'TAK" - prosimy o podanie liczby
posiadanych urżądzeń lub środkóW technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

Liczba prowadzonych plzez podmiot §tron internetowych:
(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron intemetowych Wykazanych w Dziale 2)

1

3. czy podmiot zapelrvnia na tej stronie inteInetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
(zaznaczyć jedną odpowiedż dla każdego sposobu/środka wymienionego W podpunktach a-c)

a. tekstu odcztrtywalnego maszynowo? [ ]TAK
Ix ] NlE

I l Na części stron tak, na części nie

W pzypadku odpowiedzi ,,Na części stron tak, na części nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na Kórych podmiot zapewnia informac|ę o zakresie swojej
działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. na9rania treści W polskim jężyku mi9owym (PJM) w postaci pliku wideo? [ ]TAK
IXl NlE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi ,,Na części stron tak, na części nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
działalności W postaci nagrania treści W polskim języku migowym:

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ ]TAK
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IxlNlE
[ ] Na części stron tak, na części nie

W pżypadku odpowiedzi ,,Na części stron tak, na części nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swo,iej

działalności W postaci informacji W tekście łatwym do czytania:

4. cry podmiot zapewniał w okr€sie sprawozdawcrym - tj. od 20.09.2019 r.

do 0,1.01.2021 f. - na wniosek osoby ze szczególnymi potĘebami możliwość
komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedż)

I I TAK

IXlNlĘ

W Przypadku odPowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacii:

Liczba wniosków - ogólem:

Nazwy Użytych form komunikacji określonych We wnioskach ze Wskazaniem liczby
Użyć każdej z tych form:
(Wpisać słownie np, alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

Dział 4. lnformacja o dostępi€ alternatywnym

)ńania odnoszą się do okresu sprawozdawczego - tj. od 20.09.20'19 r. do 01 .01.2021 r.

1. czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia innei osoby?
(proszę zazn aczyć jedn ą odpowiedż)

[ ]TAK
IX]NlE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prolimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadkóW za§tosowania dostępu altematni/nego W postaci Wsparcia

innei osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaiu dostępu alternatywnego

2. czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowocżesnych
technologii?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedż)

[ ]TAK
IX ] NlE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadkóW zastosowania dostępu alternatywnego W postaci Wsparcia

technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodza,iu dostępu alternatywnego

3. Cry w okresie sprawozdawcrym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci zmian w organizacii funkcionowania podmiotu?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ]TAK
IX]NlE

W przypadku odpowledzi ,,TAK" - prosimy o podanie Poniżej dodatkowych informacji:

Liczba pżypadków zastosowania dostępu altematywnego W postaci zmian w

organizacji fu nkc.ionowania podmiotu:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzajU dostępu alternatywnego

4. cry W okresie splawozdawczym podmlot zapewnlał dostęp alternatywny w
spo§ób inny niż wymienione wyżej?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ]TAK
IX] NlE

W przypadku oclpowiedzi ,,TAK" - proslmy o Podanie Poniżei dodad@wych informacji:

Liczba przypadkóW zastosowania dostępu alternatywnego W sposób inny niż
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Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego W sposób inny niż

uzasadnienie zastosowania rodzaiu dostępu altematywnego

Konopnickiei
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