
Deklaracja dostępności 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego                            

z Oddziałami Integracyjnymi w Piastowie 

 

1.Szkoła Podstawowa nr 3 w Piastowie, mieszcząca się przy ul. Tysiąclecia 5 zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia                      

4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu 

Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego                 

w Piastowie, mieszczącej się przy ul. Tysiąclecia 5. 

2.Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie, mieszcząca 

się przy ul. Tysiąclecia 5 nie posiada aplikacji mobilnych. 

3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

4. Na skutek aktualizacji strony internetowej zostały dodane funkcje ułatwiające korzystanie 

ze strony osobom słabowidzącym ( powiększanie/pomniejszanie liter, kontrast). 

5.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności: 08.09.2021 r. 

6.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  

7.Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Pan Arkadiusz Pajdosz. Kontaktować się można dzwoniąc na numer szkolny 

22 723 78 22 i na email apajdosz@wp.pl 

 Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności. 

8. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji                          

w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 

sposób kontaktu z nią oraz wskazanie, o jakie bariery utrudniające lub uniemożliwiające 

dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym chodzi.  

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna 

także określić formę tej informacji. 

9.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu                

7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie 

informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny 

może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 



8.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności 

lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. 

9. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

10. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw 

Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl 

 

Dostępność architektoniczna 

Sposób dojazdu 

Dojście piesze do głównego wejścia Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie jest od ulicy 

Tysiąclecia. Wejście dodatkowe znajduje się od ulicy Orzeszkowej. Posiada pasy i sygnalizację 

świetlną. Szkoła nie posiada własnego parkingu. Przed szkołą wzdłuż ul. Orzeszkowej znajdują 

się miejsca parkingowe ogólnodostępne, również dla niepełnosprawnych. 

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek autobusowy linii P1.Autobusem można dojechać do 

szkoły z różnych części Piastowa. 

 

 

Wejście do budynku i strefa obsługi petentów 

Do szkoły prowadzi chodnik, wejście przez bramę główną lub furtkę ( szerokość furtki pow. 87 

cm) 

Do szkoły można wejść na kilka sposobów: 

-wejściem głównym od ulicy Tysiąclecia prowadzącym przez szklane drzwi frontowe 

 ( 135cm x 203cm) na poziom parteru, tj. do: szatni, sekretariatu, gabinetów dyrektorów,  

gabinetu pedagoga, świetlicy, toalet, sal lekcyjnych, na stołówkę szkolną.  

-wejście dla dzieci z oddziałów przedszkolnych znajduje się od strony boiska szkolnego 

9135x203cm) 

- wejście boczne od strony ul. Orzeszkowej (85x200cm) 

- wejście boczne od strony placu zabaw dla dzieci korzystających ze świetlicy (85x200cm) 

 Do szkoły  prowadzi podjazd dla uczniów poruszających się na wózkach. Szkoła posiada 

toaletę dla uczniów poruszających się na wózkach. 

Na terenie szkoły od ulicy Tysiąclecia znajduje się plac zabaw dla dzieci. Szkoła posiada 

dziedziniec. 

Szerokość korytarzy, duży i mały hol oraz wejście do toalety dają możliwość swobodnego 

przemieszczania się dla osób z niepełnosprawnością.  



Szkoła posiada gabinety specjalistyczne na parterze. Są to: sala reedukacji, terapii 

sensorycznej, psychologa, rewalidacji, logopedy, pedagoga. 

Uczniowie mogą skorzystać z wyjść ewakuacyjnych w różnych częściach szkoły: od głównego 

wejścia szkoły przy ul. Tysiąclecia, od strony ulicy Orzeszkowej, od strony  placu zabaw,                       

od boiska oraz od stołówki. 

Na teren szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. 

Na obecną chwilę szkoła nie posiada: 

-windy na piętro, w którym znajduje się część sal lekcyjnych oraz sala gimnastyczna. 

-informacji na temat rozkładu pomieszczeń, dostępnej w sposób dotykowy lub głosowy 

-urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności 

pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie 

-na stronie internetowej elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, 

nagrania treści w polskim języku migowym  

Szkoła zapewnia wsparcie uczniom niepełnosprawnym poprzez pomoc wykwalifikowanej 

kadry pedagogicznej.  

 

 

 

 

 

 


