DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 we Wrocławiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 we Wrocławiu, 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.
Obecnie prowadzimy starania o wprowadzenie na stronie internetowej zmian, które
zapewnią zgodność z wymaganiami ww. ustawy.
 Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: http://www.sp15.wroclaw.pl/
 Data publikacji strony internetowej: 2019-10-27
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
brak wersji kontrastowej (bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła);
brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
dokumenty w PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
w serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem
brak tekstu alternatywnego do linku/przycisku
Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?
Skontaktuj się z nami!
W zgłoszeniu podaj:
adres strony internetowej, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy.
Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia
wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.
Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony
internetowej odpowiada: Jarosław Pludro.
Możesz skontaktować się z nami mailowo – sekretariat.zsp09@wroclawskaedukacja.pl lub
telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu: 71 798 69 32.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od
jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej
informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub
przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2
miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z
Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9;
ul. Solskiego 13; 52-401 Wrocław
E-mail: sekretariat.zsp09@wroclawskaedukacja.pl
Telefon: 71 798 69 32
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową
możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dane adresowe:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Solskiego 13, 52-401 Wrocław, tel. 71 798 69 32
Zespół jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
W skład Zespołu wchodzą trzy obiekty:
1. Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Solskiego 13, 52-401 Wrocław,
2. Budynek Szkolny, ul. Morelowskiego 43, 52-425 Wrocław,
3. Budynek Przedszkolny, ul. Wiejska 24, 52-411 Wrocław

1. Budynek Szkolno-Przedszkolny ul. Solskiego 13
Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obiekt składa się z części szkolnej wraz z blokiem sportowym, części przedszkolnej i
administracyjnej, które są ze sobą bezpośrednio połączone oraz z biblioteki. Do budynku
prowadzi pięć wejść. Dwa wejścia do szkoły oraz po jednym wejściu do przedszkola,
administracji i biblioteki.
Budynek główny szkoły składa się z trzech kondygnacji (przyziemie, parter, I piętro)
połączonych ze sobą schodami. Przedszkole składa się z dwóch kondygnacji (parter, I piętro),
również połączonych schodami, administracja znajduje się na II piętrze w oddzielnej części
budynku, nad częścią przedszkolną, natomiast biblioteka usytuowana jest w przyziemiu
budynku szkoły.

Wejście główne do szkoły
Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od ulicy Solskiego 13 i nie jest przystosowane
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do drzwi wejściowych prowadzą schody
bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Wejście do bloku sportowego
Wejście do budynku bloku sportowego znajduje się od strony ulicy Petrażyckiego i również
nie jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Blok
sportowy składa się z jednej kondygnacji. Z budynku bloku sportowego można przejść po
schodach (bez żadnych udogodnień) bezpośrednio do głównego budynku szkoły. Nad
wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Wejście do przedszkola
Wejście do części przedszkola znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do szkoły,
za częścią administracyjną. Do drzwi wejściowych prowadzą schody bez podjazdu dla
wózków – nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Portiernia
Po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia szkoły.

Ochrona i informacja
Brak jest planów i tablic informacyjnych.
Pomoc w przemieszczeniu się do sekretariatu szkoły zapewniają pracownicy portierni.

Sekretariat
Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na parterze po prawej stronie od wejścia
głównego. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu.
Pokój wicedyrektora usytuowany jest na I piętrze budynku głównego.
Pokój nauczycielski znajduje się na parterze obok gabinetu dyrektora.
Pokój pedagoga znajduje się na parterze po prawej stronie.
Pokój logopedy znajduje się na I piętrze budynku głównego.

Winda
Żadna z części budynku Szkolno-Przedszkolnego nie posiada windy.

Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia biurowe (kadry/płace, księgowość, kierownik gospodarczy, informatyk)
znajdują się na II piętrze w administracyjnej części budynku. Wejście znajduje się od ulicy
Solskiego 13A, po lewej stronie od wejścia głównego do szkoły.
Pokoje oznaczone są tabliczkami stanowiskowymi, zawieszonymi na standardowej
wysokości.
Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak oznaczeń
kontrastowych dla osób słabowidzących i brak opisów alfabetem Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części
przedszkolnej.

Schody
Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się we wszystkich trzech częściach obiektu.
W szkole – w centralnej części korytarza.
W przedszkolu – w łączniku między szkołą i przedszkolem.
W części administracyjnej – od wejścia bezpośrednio do biur na II piętrze.
Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.
Na schodach w części administracyjnej, osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać
dyskomfort.

Miejsca parkingowe
Szkoła nie posiada miejsc parkingowych, w tym miejsc
niepełnosprawnych.

wyznaczonych dla osób

Dojazd
Do budynku szkolno-przedszkolnego przy ul Solskiego 13, dojścia piesze są od ulicy Solskiego
i Petrażyckiego. Przed szkołą znajduje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną
wyposażoną w komunikaty sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik od strony ulicy Solskiego ma
wydzielony pas dla rowerzystów.
Dojazd samochodem osobowym bez opcji skorzystania z parkingu dla osób z
niepełnosprawnością.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 170 m: linia 107, 125, 247, 251,
319, 325, 607, A (przy ul. Solskiego); przystanki tramwajowe w odległości 750 m: linia 4, 5, 20
(przy ul. Grabiszyńskiej);

2. Budynek Szkolny ul. Morelowskiego 43
Budynek szkoły jest jednokondygnacyjny, przystosowany dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Obiekt składa się z części szkolnej wraz z blokiem sportowym oraz z
biblioteki (Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 3, pełniąca równocześnie funkcję biblioteki
szkolnej). Między wszystkimi częściami budynku nie występują żadne ograniczenia
architektoniczne. Do budynku prowadzi sześć wejść: pięć do szkoły oraz jedno do biblioteki.

Wejście główne do szkoły
Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od ulicy Morelowskiego 43. Wejście z
poziomu chodnika jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z
budynku szkoły można przejść bez barier do wszystkich pomieszczeń szkoły, w tym na blok
sportowy.
Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Wejście do bloku sportowego
Wejście do części bloku sportowego znajduje się od strony ulicy Trentowskiego. Prowadzą do
niego schody bez podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z budynku
bloku sportowego można przejść bezpośrednio do budynku szkoły.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Portiernia
Po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia szkoły.

Ochrona i informacja
Brak jest planów i tablic informacyjnych. Pomoc w przemieszczeniu się do sekretariatu szkoły
zapewniają pracownicy portierni.

Sekretariat
Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego.
Pokój nauczycielski znajduje się na wprost wejścia głównego w części prowadzącej na blok
sportowy. Pokój pedagoga i logopedy znajduje się po lewej stronie za gabinetem dyrektora.

Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia biurowe (kadry/płace, księgowość, kierownik gospodarczy, informatyk)
znajdują się w głównym budynku przy ulicy Solskiego 13a.

Pomieszczenia sanitarne
Szkoła jest wyposażona w toaletę przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się
ona w korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego.

Schody
W budynku występują schody prowadzące z holu głównego na boisko szkolne.

Miejsca parkingowe
Szkoła posiada parking, ale bez miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.

Dojazd
Do budynku szkoły przy ulicy Morelowskiego 43, dojścia piesze są od ulicy Morelowskiego i
Trentowskiego. Dojazd samochodem osobowym z możliwością skorzystania z parkingu,
jednak bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m: linia 107, 247, A (przy ul.
Karmelkowej) i w odległości 500 m: linia 125, 251, 325, A (przy Alei Piastów)

3. Budynek Przedszkolny ul. Wiejska 24
Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno główne i drugie (tylko dla personelu) do części
zaplecza gospodarczego połączonego schodami z holem głównym.
Budynek składa się z czterech kondygnacji (przyziemie, parter, I i II piętro) połączonych ze
sobą jedną klatką schodową.

Wejście główne do przedszkola
Wejście na teren przedszkola usytuowane jest od strony ulicy Balzaca, natomiast główne
wejście do budynku znajduje się od ulicy Wiejskiej. Wejście z wysokiego ganku, na który
prowadzą schody, nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Pomieszczenia szkolne
Pokój intendenta i gabinet wicedyrektora znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego.
Szatnia znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego
Sale przedszkolne znajdują się na I i II piętrze.

Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia biurowe (kadry/płace, księgowość, kierownik gospodarczy, informatyk)
znajdują się w głównym budynku przy ulicy Solskiego 13a.

Pomieszczenia sanitarne
Przedszkole nie jest wyposażone w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Znajduje się ona na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

Schody
W budynku występują schody prowadzące od parteru do II piętra. Osoby z lękiem wysokości
mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Miejsca parkingowe.
Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd
Do budynku szkoły przy ulicy Wiejskiej 24, dojście piesze jest od ulicy Balzaka. Dojazd
samochodem osobowym również od ulicy Balzaka bez możliwości skorzystania z parkingu dla
osób z niepełnosprawnością.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m: linia 125, 319, 325, 607
(przy ul. Wiejskiej).

__________________________________________________________________________________

Poniższe informacje dotyczą wszystkich obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9:

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do wszystkich obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, może wejść osoba z psem
asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynków z psem asystującym
lub z psem przewodnikiem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez psa. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania
psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania
Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Podłogi antypoślizgowe – niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
– niedostępne.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Obsługa osób słabosłyszących
Nie ma możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
Opracował:
Kierownik Gospodarczy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Solskiego 13, 52-401
Wrocław, Telefon: 71 7986932, Email: sekretariat.zsp09@wroclwskaedukacja.pl Kontakt do Inspektora
Ochrony Danych: madamaszek@zontekispolnicy.pl Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych
związanych
z
prowadzoną
korespondencją
elektroniczną,
dostępne
są
na
naszą
stronę https://www.sp15.wroclaw.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO).

