Deklaracja dostępności
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu
Dostępność elektroniczna

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 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
strony internetowej www.sp20ns.alte.pl.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Oleksy.
E-mail: oleksy.maciek@gmail.com
Telefon: 660585046
2. Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie
alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
3. Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
Adres: ul. Nadbrzeżna 77
33-300 Nowy Sacz
E-mail: sp20@edu.nowysacz.pl
Telefon: 184415128

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
- Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz
tel.(18) 441 51 28, fax.(18) 441 52 00
1.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku szkoły prowadzą dwa główne wejścia: od ul. Nadbrzeżnej i Osiedla Gołąbkowice.
Pierwsze wejście do placówki, dostępne dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły i
interesantów, usytuowane jest za parkingiem od ul. Nadbrzeżnej, naprzeciw osiedla. Jest ono zadaszone i
wykonane z dwóch stopni schodowych oraz podjazdu z poręczą dla osób niepełnosprawnych. Drugie
wejście do placówki, przeznaczone głównie dla przedszkolaków i ich rodziców, również znajduje się od
strony osiedla, przy boisku i placu zabaw. Prowadzą do niego dwa schodki, obok których wybudowany jest
podjazd z poręczą.
Placówka posiada także 3 dodatkowe wyjścia ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, a większość sal
przedszkolnych ma bezpośrednio z klas wyjścia na własne małe place zabaw.
W godzinach pracy szkoły przy wejściach nr 1 i nr 2 dyżurują pracownicy obsługi, którzy monitorują ruch
osób wchodzących i wychodzących ze szkoły.

2.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji. Oddziały przedszkolne mieszczą się w części
jednokondygnacyjnej, w której nie występują schody. Sale klas 1 – 8 usytuowane są w drugiej części
budynku na dwóch piętrach, na które prowadzą schody zaopatrzone w poręcze. Korytarze szkolne są
przestronne, co sprzyja łatwej komunikacji po budynku. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla
chłopców i dziewcząt. Klasy integracyjne uczą się w salach na parterze szkoły, dzięki czemu uczniowie
mają dostęp do wszystkich niezbędnych pomieszczeń (stołówka, toalety, sklepik, pielęgniarka szkolna,
biblioteka, świetlica). Placówka nie posiada osobnej windy, która umożliwiłaby przedostanie się na wyższe
kondygnacje, jednak jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które mogą korzystać z
platformy do przewozu wózków inwalidzkich, by dostać się do auli (Sali gimnastycznej) na półpiętrze.
Szkoła zapewnia również na parterze oddzielną toaletę dla osób niepełnosprawnych, które wymagają
pomocy ze strony opiekuna.

W budynku placówki, częściowo poniżej poziomu parteru (trzy schodki), znajdują się szatnie, ponadto
dzieci mają dostęp do szafek zamykanych na kluczyk, a uczniowie klas integracyjnych posiadają
wydzielone pomieszczenia przylegające bezpośrednio do ich sal lekcyjnych, w których pozostawiają odzież
wierzchnią. Osobne szatnie dla dziewcząt i chłopców znajdują się przy sali gimnastycznej.
W szkole zainstalowany jest monitoring obejmujący plac przed budynkiem, wejście główne oraz korytarze
przy salach lekcyjnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

3.

Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: główne wejścia do szkoły zaopatrzone są w
poręcze i podjazdy dla wózków inwalidzkich, zamontowana jest również platforma przyschodowa dla osób
z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych, brak również oznaczeń w alfabecie
brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

4.

niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły od ul. Nadbrzeżnej znajduje się ogólnodostępny parking dla osób dowożących dzieci,
jednak bez oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością
ruchową mogą wjechać za szlaban (posiadają klucze) na plac przed szkołą, bezpośrednio przed wejście
główne
5.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W
przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

