Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - adres
mailowy: sp202@edu.um.warszawa.pl.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można
składać na adres mailowy: sp202@edu.um.warszawa.pl.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie
powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
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. W przypadku, gdy podmiot odmówi
realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można
złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny,
korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.
Dostępność architektoniczna budynku.
Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ulicy Jana Bytnara „Rudego” 19”, w lokalizacji, do której jest
dogodne dojście od strony ulicy Wołoskiej, Bachmackiej, Pułku Baszta oraz Rabindranatha
Tagore.
Przejście dla pieszych przy ulicy Wołoskiej posiada sygnalizację dźwiękową, pozostałe
skrzyżowania nie są wyposażone w sygnalizację dźwiękową. Na przejściu dla pieszych na
wprost wejścia na teren szkoły znajduje się ogranicznik prędkości. Chodnik dla pieszych nie
ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższe przystanki:
1. autobusowe znajdują się na:
a) ulicy Wołoskiej (w odległości ok. 600 m): w kierunkach – Służew i Śródmieście,
b) ulicy Malczewskiego (w odległości ok. 600 m): w kierunkach – Służew, Mokotów
i Śródmieście,
2. przystanki tramwajowe znajdują się na:
a) Rondzie Schumana (w odległości ok. 500 m): w kierunkach – Służew i Śródmieście
b) ulicy Jana Pawła Woronicza (w odległości ok. 500 m): w kierunkach – Służew,
Mokotów i Śródmieście.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Jana
Bytnara „Rudego” w odległości ok. 500 m. Najbliższy postój taksówek jest na ulicy
Racławickiej 30.

Wejście do budynku głównego szkoły
Wejście do na teren Szkoły Podstawowej znajduje się od strony ul. Jana Bytnara, jest dostępne
dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest
równe, bez nachylenia. Do wejścia do budynku szkoły prowadzą schody, brak jest podjazdu
dla osób z niepełnosprawnością, schody nie są wyposażone platformę.
Przejście do holu jest przez wiatrołap. Tablica informacyjna (plan ewakuacyjny) jest
usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej, oznaczeń brajlowskich, oraz dostępu
do tłumacza języka migowego.
Korytarz na parterze jest wydzielony drzwiami o szer. 95 cm (po otwarciu drugiego skrzydła
o szer. 170 cm).
W budynku nie ma wind – brak możliwości dostania się na wyższe kondygnacje przez osoby
z niepełnosprawnością.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak wydzielonej toalety dla osób z niepełnosprawnością. W istniejących toaletach brak
przestrzeni manewrowej lub do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego.
Około 50 m od wejścia na teren szkoły znajduje się brama wjazdowa na parking. Na parkingu
nie ma wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście do hali sportowej.
Do budynku hali sportowej prowadzą trzy wejścia od strony boiska. Środkowe wejście
dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością. Brak pętli indukcyjnej, oznaczeń
brajlowskich, oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Na parterze znajduje się toaleta dla
osób z niepełnosprawnością.
W budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością, pozwalająca na dostęp na
wyższe kondygnacje. Z drugiej kondygnacji budynku hali, możliwe jest dostanie się łącznikiem
na teren budynku szkoły (na pierwsze piętro). Brak możliwości poruszania się przez osoby
z niepełnosprawnością po innych kondygnacjach budynku szkoły.

