
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie 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 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie. 

 

• Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2016r. 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.10.2021 r. 

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 

2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 

3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 

4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 

5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 

6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 

7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 

9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. 

 

 
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

kontaktową jest Żaneta Sochacka sekretariat.sp356@eduwarszawa.pl Kontaktować można 

mailto:sekretariat.sp356@eduwarszawa.pl


się także dzwoniąc na numer telefonu 22 675 25 94 wew. 16. Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 

dostępności. 

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, 

wskazanie, o którą stronę internetową 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 publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

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

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw 

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

 

 

Dostępność architektoniczna 

Główny budynek Szkoły przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie 

 

 

Sposób dojazdu 

Budynek znajduje się przy ul. Głębockiej przy przystanku autobusowym Podwójna 02. 

Dojście piesze możliwe jest od ul. Głębockiej oraz od ul. Kartograficznej. Przejście dla pieszych 

na skrzyżowaniu ulic Kartograficznej i Głębockiej nie posiada sygnalizacji świetlnej ani 

dźwiękowej. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Głębockiej i Magicznej posiada 

sygnalizację świetlną, brak dźwiękowej. 

Chodnik z przeznaczeniem na pas dla pieszych oraz pas wydzielony dla rowerzystów. 

Najbliższe przystanki autobusowe: Podwójna 02 odległość 50 m, Podwójna 01 odległość 70 m. 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić 

aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ Autobusy: 120, 240, 256, 304, 332, 

412, E-9. 

Brak w okolicy postoju taksówek. 

https://www.rpo.gov.pl/pl
https://www.wtp.waw.pl/


Na terenie szkoły znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnością o szerokości 2,5 m na 5 m . Zlokalizowane jest w odległości od budynku 

głównego Szkoły o 18 m. 

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców 

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Furtka zewnętrza- 

szerokość 140 cm, drzwi wejściowe do szkoły, przeszklone, jednoskrzydłowe- szerokość 98 

cm, brak progów. Przed wejściem do budynku umiejscowiony jest podjazd dla wózków. Przy 

wejściu zlokalizowana jest portiernia, lada na wysokości 110 cm. Budynek dwupiętrowy 

posiada windę oraz toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo o wymierzę 2 metrów 

szerokości i 3 metrów długości. 
 

 
Zdjęcie łazienki dla osób niepełnosprawnych 

 

 

Korytarze są szerokie. Brak pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. 
 

Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu, tylko po 

wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej. Możliwy jest wstęp z 

psem asystującym. 



Filia Szkoły przy ul. Głębockiej 60a 

Sposób dojazdu 

Budynek znajduje się przy ul. Głębockiej przy przystanku autobusowym Podwójna 02. 

Dojście piesze możliwe jest od ul. Głębockiej oraz od ul. Kartograficznej. Przejście dla 

pieszych na skrzyżowaniu ulic Kartograficznej i Głębockiej nie posiada sygnalizacji świetlnej 

ani dźwiękowej. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Głębockiej i Magicznej posiada 

sygnalizację świetlną, brak dźwiękowej. 

Chodnik z przeznaczeniem na pas dla pieszych oraz pas wydzielony dla rowerzystów. 

Najbliższe przystanki autobusowe: Podwójna 02 odległość 50 m, Podwójna 01 odległość 70 m. 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić 

aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ Autobusy: 120, 240, 256, 304, 332, 

412, E-9. Brak w okolicy postoju taksówek. 

Na terenie szkoły znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnością. 

 

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców 

Interesanci obsługiwani są w głównej siedzibie Szkoły przy ul. Głębockiej 66 

Budynek Filii jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Furtka zewnętrza- szerokość 2,5 m, drzwi wejściowe do szkoły ponad 90 cm, przeszklone, brak 

progów. Budynek dwupiętrowy z widną (90 cm) oraz z dwoma toaletami dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo na pierwszym i drugim piętrze o wymiarach 210x250. 
 

Zdjęcie łazienki dla osób niepełnosprawnych 

http://www.wtp.waw.pl/


Korytarze o szerokości 90 cm. Brak pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli 

indukcyjnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy budynku 

głównych szkoły w odległości 70 m. 
 

Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu, tylko po 

wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej. Możliwy jest wstęp z 

psem asystującym. 

 

Przed wejściem do budynku brak podjazdu dla wózków. Jest kostka brukowa bez progów i 

schodów. 


