
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wsp6lna 214,00-926

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Zesp6l Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju
Raport o stanie

zapewniania dostqpnoSci
podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat,gov.p!

Urzqd Statystyczny

ul, St. Leszczytiskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny

REGON 12139828500000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin p"zekazania'.

do 31.03.2021 r.

E-mail sekretariatu podmiotu zspl krynica@edukrynica.pl

E-mail kontaktowy osoby, kt6ra

wypelnila formulaz
scesl krynica@op.pl

Telefon kontaktowy '184715538

Data 2021-01-25

MiejscowoSC Krynica-Zdr6j

Obowlqzek pzekazanla danych wynlka z art 11 ust, 1 ustawy z dnla 19 lipca 2019 r. o zapewnlanlu dostQpno6cl osobom ze szczegdlnyml potzebaml

(Dz.U. 2019 poz. {696, z p62n. zm.).

Dane kontaktowe

Lokalizacja siedziby podmiotu

Wojew6dztwo WOJ. MAI.OPOLSKIE

Powiat Powiat nowosqdecki

Gmina Krynica-Zdr6j (miasto)

Podmiot zobowiqzany do zlo2enia raportu o stanie dostqpno6ci na podstawie art. 11 ust, 4, ustawy o zapewnianiu

dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (UzD) do:

t I 1) ministra wla6ciwego do spraw rozwoju regionalnego

tX I 2) wojewody

t I 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyja6nieri:

Dzial o56 architektoniczna

Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowq dzialalnoS6 i/lub

obslugg interesant6w:

1

1, Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier
poziome i pionowe przestzenie komunikacyjne ?

t IrAK
tx I NrE

I I W czg6ci budynk6w tak, w cze6ci

nie

W przypadku odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czg6cl nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia wolne od barier poziome i

pionowe paestrzenie komunikacyjne:

2. Czy podmiot zastosowal w tym budynku (tych budynkach) rozwiqzania
architektoniczne, Srodki techniczne lub posiada zai nstalowane urzqdzenia,
kt6re umo2liwiajq dostqp do wszystkich pomieszczert, z wylqczeniem

I ]TAK

lx I NrE
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pomieszczef technicznych? t I W czg6ci budynk6w tak, w czq6ci

nie

W przypadku odpowiedzi ,,W czq6ci budynk6w tak, w czq6ci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot umo2liwia dostgp do wszystkich
pomieszcze6, z wylqczeniem pom ieszczefi tech n icznych :

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informaciq na

temat rozkladu pomieszczefi, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub
glosowy?

t lrAK
lx I NrE

t I W czg6ci budynk6w tak, w czgSci

nie

W przypadku odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czq6ci nie" - prosimy o

podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia informacjg na temat

rozkladu pomieszczefi, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy:

4, Czy podmiot zapewnia (umo2liwia, dopuszcza) wstgp do tego budynku
(tych budynk6w) osobie korzystajqcej z psa asystujqcego?

IXITAK
[ ]NrE

I I W czg6ci budynk6w tak, w czg6oi

nie

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,W czqSci budynk6w tak, w czg6ci nie" -
prosimy o podanie liczby budynk6w, do kt6rych podmiot zapewnia wstqp osobie

korzystajqcej z psa asystujqcego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w)
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwo66 ewakuacii lub uratowania w
inny spos6b?

t lrAK
lx I NrE

t I W czq6ci budynk6w tak, w czg6ci

nie

W pzypadku odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czg6ci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi
potzebami mo2liwo56 ewakuacji lub uratowania w inny spos6b:

Komentarze i uwa g i dotyczqce dostgp n o6ci arch itekton iczn ej

Proszq zamieSci1 tu slowny opis dostgpnoSci architektonicznej, wykraczajqcy poza

informacje ujqte powy2ej- opis ten bqdzie stanowi1 czqSd rapoftu, ktory sq

Pah stwo zobowiqza ni opu blikowad n a swojej stro nie pod miotowej Bi ul etyn u

lnformacji Publicznej, a w pzypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

lnformacji Publicznej - na swojej stronie internetowej

1. Do budynku prowadzq dwa ciqgi

komunikacyjne - obydwa od ulicy

Pilsudskiego
2. Szkola jest o96lnodostgpna w godzin'ach

pracy.

3. Budynek o zr62nicowanej ilo6ci

kondygnacji, dwu i tzykondygnacyjny
poszczeg6lne elementy polo2one na

162nych wysoko6ciach, czgSciowo
podpiwniczone z poddaszem

nieu2ytkowym.

4. Dojazd i dojScie do budynku szkoty

bezpo6rednio z ulicy Pilsudskiego - wejScie

od strony parkingu nale2y pokona6 1 1

schod6w, brak podjazdu dla

niepelnosprawnych. Natomiast do drugiego
wej6cia nale2y pokona6 63 schody i te2 nie
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ma podjazdu dla niepelnosprawnych.

5. W budynku nie ma windy, pochylni,

informacji glosowych, pqtli indukcyjnych itp.

Na wyposa2eniu szkoly znajduje siq

schodolaz.

6. W szkole nie ma toalet dostosowanych
dla os6b niepelnosprawnych.

7, Na terenie przylegajqcym do szkoly od

strony ul. Stara Droga znajduje sie parking

blisko drzwi wej6ciowych.

8. W budynku nie ma zakazu wstqpu z
psem asystujecym.

9. Brak mo2liwo6ci skorzystania z

tlumaczenia jgzyka m

Dzial 2, Dostqpno66 cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszq sig do zgodno6ci z ustawq z dnia 4 kwietnia 2019 r, o dostgpno6ci cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiot6w publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwanq UdC, w zwiqzku z arl. 2 oraz art.6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostqpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
posiada deklaracjg dostgpnoSci

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla kt6rych podmiot posiada deklaracjg dostqpno6ci

Lp. lD ally-url lD ally-status lD a1 ly-data-sporzadzenie

001 zspl krynica.pl [ ] Zgodna

IX ] Czg5dowo zgodna

[ ] Niezgodna

2012-03-05

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostgpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
nie posiada deklaracji dostqpno6ci

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych stron, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostqpno6ci:

Lp. Adres strony internetowej Zgodno66 z UdG

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych aplikacji, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostqpno6ci:

Lp. Nazwa aptikacji mobilnej i adres do jej I Zgodno66 z UdC
pobrania

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpno6ci cyfrowej
(proszq zamieSci1 tu slowny opls dostgpnoSci cyfrowej,

wykraczajqcy poza informacje ujqte powyZej- opis ten bqdzie
stanowii czqSd rapoftu, kt6ry sq Pahstwo zobowiqzani

Zespol Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Krynicy-Zdroju
zobowiqzuje sig zapewni6 dostgpno66 swojej stronie
internetowej zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostqpnoSci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
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Dzial 3. Dostqpno66 i nformacyj no-kom u n ikacyj na

l,:91y podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obslugq z wykorzystaniem ni2ei wymienionych
i'pciiob6wl6 rodk6w ws pieraj qcych kom u n i kowan ie siq?
(proszq zaznaczyijednq odpowiedi dla ka2dego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a-h)

lxlrAK
I INIE

b. Kontakt korespondencyjny lxlTAK
I jNrE

c. Przesylanie wiadomo6ci tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomo6ci SMS,

MMS lub komunikator6w internetowych
t lrAK
lx I NrE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikator6w

internetowych
[ ]rAK
lx I NrE

lxlrAK
[ ]NIE

f. Wykorzystanie tlumacza jqzyka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tlumaczenie online)
[ ]rAK
lx I NrE

g. Pomoc tlumacza jqzyka migowego - kontakt osobisty [ ]TAK

lx I NrE

[ ] od razu

[ ] wciqgu 1 dniaroboczego

[ ] w ciqgu 2-3 dni roboczych

[ ] powyzej 3 dni roboczych

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK' - prosimy okre6li6 w jakim czasie od

zgloszenia potzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tlumaczem iqzyka
migowego:

h. Kontakt z pomocq tlumacza-pzewodnika (kontakt osobisty) t lrAK
lx I NrE

2, Czy podmiot posiada urzqdzenia lub Srodki techniczne do obslugi os6b
slaboslyszqcych, takich jak np. pqtle indukcyjne, systemy FM, systemy na

podczerwieri (l R), systemy Bluetooth ?

t lrAK
lx I NrE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK'- prosimy o podanie liczby
posiadanych uzqdzen lub 6rodk6w technicznych do obslugi os6b slaboslyszqcych:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna byd zgodna z sumq stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacjg o zakresie swojej
dzialalno6ci (gl6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:
(zaznaczyc jednq odpowiedi dla ka1dego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a-c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ ]rAK
lx I NrE

opubtikowad na swojej stronie podmiotowej Biutetynu lmobilnych podmiot6w publicznych. Oswiadczenie w sprawie

lnformacji Pubticznej, a w pzypadku braku strony podmiotowej ldostgpno6ci ma zastosowanie do strony podmiotowej

Biuletynu lnformacji Pubticznej - na swojej stronie internetowei) lzspl krynica.pl
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[ ] Na czq6ci stron tak, na czg6ci nie

W przypadku odpowiedzi ,,Na czq5ci stron tak, na czqSci nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacjq o zakresie swojej
dzialalno6ci w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania tre6ci w polskim jgzyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ ]rAK
lx I NrE

[ ] Na czq6ci stron tak, na czg6ci nie

Wprzypadku odpowiedzi ,,Na czqsci stron tak, na czq6ci nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
dzialalno6ci w postaci nagrania tre6ci w polskim jqzyku migowym:

c. informacji w tek6cie latwym do czytania (ETR)? t lrAK
lx I NrE

[ ] Na czg6ci stron tak, na czq6ci nie

W pzypadku odpowiedzi ,,Na czq6ci stron tak, na czqSci nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej
dzialalno6ci w postaci informacji w tek6cie latwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewnial w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r.
do 01,01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwo56
komunikacji w formie okreSlonej w tym wniosku?
(proszg zaznaczyi jednq odpowiedi)

t IrAK
lx I NrE

W pnypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniilej dodatkowych informacji:

Liczba wniosk6w - og6lem :

Nazwy u2ytych form komunikacji okreSlonych we wnioskach ze wskazaniem liczby
u2y6 ka2dej z tych form:
(wpisad slownie np. alfabet Lorma - I raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

Dzlal 4.lnformacja o dostgpie alternatywnym

rytania odnoszq siq do okresu sprawozdawczego - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w
postaci wsparcia innej osoby?
(p roszq z azn aczyi jed n q odpowie d2)

t lrAK
lx I NrE

W pnypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacji:

Liczba pzypadk6w zastosowania dostqpu alternatywnego w postaci wsparcia
innej osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostqpu alternatywnego

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii?
(proszq zaznaczy1 jednq odpowiedL)

[ ]TAK

lx j NrE

W pnypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacji:

Liczba pzypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w postaci wsparcia
technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostqpu alternatywnego
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I

/

[ ]rAK
lx I NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostep alternatywny w

postaci zmian w organizacii funkcjonowania podmiotu?

(proszq zaznaczyd iednq odpowiedi)

Liczba pzypadk6w zastosowania dostqpu alternatywnego w postaci zmian w

organizacji funkcjonowania podmiotu

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostqpu alternatywnego

I ]TAK

tx I NrE

Gzywokresiesprawozdawczympodmiotzapewnialdostgpalternatywnyw
spos6b innY ni2 wYmienione wY2ei?

(proszq zaznaczyd jednq odpowiedi)

W pnypadku odPowiedzi ,TAK"'Prosi
Liczba pzypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w spos6b inny ni2

Na czym polegalo zapewnienie dostqpu alternatywnego w spos6b inny ni2

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostqpu alternatywnego
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