
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wsp6lna 214, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostqpno5ci podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

ZESPOT- SZKOT- NR 2

Numer identyfikacyjny REGON

00078670400000

Stan w dniu 01 .01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sekretariat@nukleonik. pl

E-mail kontaktowy osoby, kt6ra wypelnila formularz

iod@nukleonik.pl

Telefon kontaktowy
227793070

Data

2021-03-29

Miejscowo66

Otwock

Lokalizacja siedziby podmiotu

Wojew6dztwo

WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat

Powiat otwocki

Gmina

Otwock (gmina miejska)

Podmiot zobowiqzany do zlo2enia raportu o stanie dostgpno6ci na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostgpno5ci osobom ze szczeg6!nymi potrzebami (UzD) do:

tX I 2) wojewody

Dzial 1. Dostgpno56 architektoniczna

Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowq dzialalno66 i/lub obslugg interesant6w:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne ?
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lx I NIE

2. Czypodmiot zastosowal w tym budynku (tych budynkach) rozwi qzaniaarchitektoniczne, Srodki techniczne lub

posiada zainstarowane urzqdzenia, kt6re ,,nozti*i"1q dostgp do wszystkich pomiesz czeh, zwylqczeniem pomieszczeti

technicznYch?

lx I NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacjg na temat rozkradu pomieszczeri, co najmniej w

spos6b wizualny i dotykowy lub gNosowy?

lx I NIE

4.Czypodmiotzapewnia(umoZliwia,dopuszcza)wstqpdotegobudynku(tychbudynk6w)osobiekorzystaiqcejzpsa
asystujqcego?

lxlrAK

s. czypodmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w) osobom ze szczeg6rnymi potrzebami moiliwo.6

ewakuacii lub uratowania w inny spos6b?

lx I NIE

Komentarze i uwagi dotyczqce dostqpnoSci architektonicznei

wejscia do budynku szkoly zaprojektowano od strony p6lnocno-zachodniej. lstniejq dwa dostgpne dla uczni6w wejscia' Jedno z

nich zaopatrzono w podjazd dla niepelnosprawnych. Do drugiego wejscia prowadzq tyrko schody. lstnieje ieszcze trzecie

wejScie od strony wschodniej, prowadzqce na boisko szkolne'

Przed wej6ciami do szkoly oraz hali sportowej nie ma gtoSnik6w systemu naprowadzajqcego'

w starej czqSci istniejq 3 kondygnacj e,bezdostosowania dla os6[ niepelnosprawnych' stara cz9s6 szkoly nie iest dostosowana

do potrzeb osob poruszajqcych sig na w6zkach. Dra os6b na w6zkach dostqpny iest tyrko korytarz i pomieszczenie na

parterze.Nowa czgSc obejmuje parter, l piqtro, na kt6re prowadzq schody dwuetapowe. Parter starej czqSci szkoly jest

polqczony korytarzem prowadzqcym do nowej czqsci szkory. wejscie do nowego budynku zaopatrzone jest w podjazd dla os6b

niepelnosprawnych.sekretariat szkoly znajduje sie na parterze po prawej stronie od wejscia gl6wnego'

Dzial 2. DostqPno56 cYf rowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostqpnianych aprikacii mobirnych, dra kt6rych podmiot posiada

deklaracjq dostqPnoSci

Liczba stron: 1

Liczba aPlikacii: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla kt6rych podmiot posiada deklaracjq dostepnoSci

lD a1ly-url

lD a1lY-status

I D al 1 y-data-sPorzadzenie

www.nukleonik'Pl

IX]Czgsciowozgodna
2021-03-29
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2.Llczba prowadzonych stron internetowych i udostgpnianych aplikacji mobilnych, dta kt6rych podmiot nie posiada
deklaracj i dostgpnoSci

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

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

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych aplikacji, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostgpno$ci:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpno6ci cyfrowej

Strona internetowa jest czg6ciowo zgodna z ustawq o dostgpno6ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot6w
publicznych z powodu niezgodno6ciwymienionych poni2ej:Tre6ci niedostgpne : - niekt6re zdjqciazwydarzefi nie posiadajq
napisow dla os6b gtuchych, tlumaczefi migowych ani opis6w alternatywnych; - czqsi plik6w nie jest dostgpnych cyfrowo; nie jest
mozliwe wylqczenie automatycznego przesuwania siq obraz6w; formulaza kontaktowego nie mozna przeslai bezu2ycia
przycisku przesylania; nie jest dostqpna nazwa dla niekt6rych link6w do obraz6w; brak odpowiedniej struktury nagl6wkowej
artykul6w; elementy wej6ciowe nie posiadajq okre6loneg o przeznaczenia; niekt6re elementy tekstowe nie majq mo2liwoSci
zmiany rozmiaru czcionki; brak mozliwoSci zmiany odstqp6w miedzy wyrazami lub liniami tekstu; niekt6re informacje
przedstawiono jedynie w formie graficznej; niekt6re elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki;

Dzial 3. Dostgpno66 i nformacyj no-kom u n i kacyj na

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obslug q zv,tykorzystaniem ni2ej wymienionych
sposob6w/5rodk6w wspierajqcych komunikowanie sig?

a. Kontakttelefoniczny IXITAK
b. Kontaktkorespondencyjny tX] TAK

c. Przesylanie wiadomo6ci tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomosci
SMS, MMS lub komunikator6w internetowych IX ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikator6w
internetowych [X ] TAK

e. Przesylanie faks5w tX ] TAK

f. wykorzystanie tNumacza jqzyka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje(tlumaczenie online) [X]NIE
g. Pomoc tlumacza jgzyka migowego - kontakt osobisty t X ] NIE

h. Kontakt z pomocE tlumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urzqdzenia lub Srodki techniczne do obslugi os6b slabostyszqcych, takich jak np. pgge
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwieri (lR), systemy Btuetooth?

lx I NtE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

Strona 3



1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacjg o zakresie swojej

dzialalno6ci (gl6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

lx I NrE

b. nagrania tre6ciw polskim jgzyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

lx I NrE

c. informacji w tek5cie latwym do czytania (ETR)?

lx I NrE

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 komunikacjiw formie okreSlonej w tym wniosku?

lx I NrE

Dzial 4.lnformacja o dostqpie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

lx I NrE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystan iem nowoczes nych tech nolog i i ?

lx I NrE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?

lx I NrE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w spos6b inny ni2 wymienione WZel?

lx I NrE
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