
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Szkola Podstawowa nr 34 ul. L, Kruczkowskiego 12 b,
00-380 Warszawa

llaport o stanicr
zttpevvnian iil dost gpnro6roi

podmiotu public;znego,

Stan w dniu 01.01.12t|21 r.Numer identyfikacyjny

REGON 01 020742000000
Termin przekazania:

do 3'1.03.2021 r,

Obowiqzek paekazanla danych wynika z aft, 11 ust, 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r, o zapewnianiu dosltgpnolici osobonr ze szczeg6lrryml polrzebami
(Dz,U,2019 poz, 1696, zp62n.zm.\,

Dane kontaktowe

l-mail sekretariatu podmiotu sp34@sp34.waw.pl

:-mail kontaktowy osoby, ktora
ivypelnila formularz

sp34@sp34,waw.pl

felefon kontaktowy 228278725

2021-01-29

MiejscowoSc Warszawa

Podal sprawozdawczy GUS
portal,stat,gov,pl

Unzqd Statystyczny
rul, St, Leszczyf skiego 48

20-068 Lublin

Lokalizacja siedziby podmiotu

Wojewddztwo WOJ, MAZOWIECKIE

Powiat Powiat m, st. Warszawa

Gmina S16dmieScie

Podmiot zobowiqzany do zlo2enia raportu o stanie dostgpno6ci na podstawie art. 'l 1 urgt, u[. ustawy o zapewnianiu
dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (UzD) do:

t I 1) ministra wlaSciwego do spraw rozwoju regionalnego

tX I 2)wojewody

t I 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,nie dotyczy" prosimy"o podanie wyja6nieh:

Dzial 1, Do 6 architektoniczna
Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowq dzialalnoS6 i/lub
obslugq interesant6w:

1, czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach)wolne orJ barier
poziome i pionowe przestrzenie komiihikacyjne ?

W przypadku odpowiedzi ,,W czgsci budynk6w tak, w czgsci,nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia wolne od barierr poziome i

pionowe przestrzenie komu nikacyjne:

2' czy podmiot zastosowal w tym budynku (tych budynkach) rozruriqzania
architektoniczne, Srodki techniczne lub posiada zainstalowane ulzqdzenia,
kt6re umoiliwiajq dostgp do wszystkich pomieszczeh, z wylqczerrriern

[ ] t-/\K

Ix] I'itE

[ ] \ry c;zq6r:i budynk6w tal.i, w czqSci

nto

[ ] TP\K

Ix ] NrE
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pom ieszczef techn icznych? t lWc;zg6r;ibudynkow
rrie

W przypadku odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czg6ci nie" - prosirny o

podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot umo2liwia dostgp rJo ws:uystkich

pom i eszcze h, z wylqczeni em pom ieszcze 6 tech n iczny ch'.

3, Gzy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) inforrnacjq na

temat rozkladu pomieszczeh, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy llttb

glosowy?

[ ]TtrK

Ix]NrE
t I \ry c:zgsr:i budynkow

nto

W przypadku odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czg6ci nie" - prosirny o

podanie liczby budynk6w, w ktorych podmiot zapewnia informar:jg nar ternat

rozkladu pomieszczeh, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub g'losowy:

4. Czy podmiot zapewnia (umo2liwia, dopuszcza) wstgp do tego budynku
(tych budynk6w) osobie korzystajqcej z psa asystujqcego?

Ix. ] TF\K

t INrE

t lWc;zgfr;i budynkow
nto

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czg6r:i nie" -
prosimy o podanie liczby budynk6w, do kt6rych podmiot zaperwtria wstgp osobier

korzystajqcej z psa asystujqcego:

I l-liK

xlNrE

I W c:rq$ci budynk6w
niel

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych hudynk6w)
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwo56 ewakuacji lub tlratowania' w

inny spos6b?

W przypadku odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czq6ci nie" -'prostmy o

podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia osoborn ze s;zr:z:egolnymi

potrzebami mo2liwo56 ewakuacji lub uratowania w inny spos<lb:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpno6ci architektonicznej

Proszq zamieScii tu slowny opis dostqpnoSci architektonicznei, wykracz-ttiqcy ptoza

informacje ujqte powy2ej- opis ten bgdzie stanowi1 czg6c rapoftu, kt6ry sq

Pa h stwo zobowiqzani op ublikowad n a swoiei stron ie pod m iotowei Bi u letynu

lnformacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowei Biuletynu

lnformacji Publicznej- na swoiei stronie internetowei

Etuclyne[< ;zostal wybudowany

szes';6dziesiqtych. Nie byto 2e

dostoso'wran dlar os6b nieoetn

VV crstatnir:h latach zostal zrol

c,cl sl,rony boiska szl<olnego, I

umuZliwia w6zkorn 0oruszan

sal gimnast'ycznych, przylege

kory'tarzy i toalert.

tal,i, w czg6ci

tal.i, w czgSci

tali, w czgSci

tali, w czgSci

rdowany trv latach

: bylo zadnych

r niepelnosprawnych.
lstal zrobiony podjazd

rlnego, ktrlry

oruszanie sig tylko do

przylegajitrcych

Dzial 2. Dostgpno66 cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszq sig do zgodno6ci z ustawqzdria 4 kwietnia 2019 r. o doslgprnoSci cyfrcnvej stron internretowych i

aplikacji mobilnych podmiot6w publicznych (Dz.U. 2019 poz.84B), zrnranq UdC, w zwielzrkru z ztir.. ',2 oraz itrI.6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostgpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
posiada deklaracjg dostgpnoSci

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla kt6rych podrniot posiada dek[aracjqr dostgpno6ci
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lD a1{y-staturs

I I Zgodna

[ )( ] t]zq6ciowct zgodna

[ 1 l\iezgodna

[ ] Zgodna

[)( I CzgSciowo z1;odna

[ ] Niezgodna

Licz:ba stron:

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych stron, dla kt6rych podmiot nie posiada deldaracji dostgpno6ci:

Ad*" -tr*y 
"atr;r.t"*; 

_--_l----_- 
ZgodnoS6 z UdtS

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych aplikacji, dla ktorych podnriot nie posiada deklararcii doslgpno6ci:

Nazwa aplikacji mobilnrei i adnes do jej
pobranla

Brak komentarzy i urvag.

----tn*;r56 r ud,t-----l

lD an 1 y-data-sporzadzenie

202_O-10-23

https://zs-p8w-wa. bip.wi kom. pl

https ://wvwv. sp34.waw. pl

2.Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostgpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
nie posiada deklaracji dostgpno6ci

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpnoSci cyfrowej

(proszg zamieSci1 tu slowny opis dostqpnoSci cyfrowej,

wykraczajqcy poza informacje ujqte powy2ej- opis ten bqdzie
stanowi1 czq66 raportu, kt6ry sq Pahstwo zobowiqzani

opublikowaC na swojej stronie podmiotowej Biuletynu
lnformacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej

Biuletynu lnformacji Publicznej- na swojej stronie internetowej)

Dzial 3. DostgpnoS6 informacyjno-komu nikacyjna

'1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obslugg z wykorzysitaniern nii:ej wymienionych
sposob6w/5rodk6w wspieraj4cych komun i kowanie si g?

(proszg zaznaczy6 jednq odpowied2 dla ka2dego sposobu/*rodka w5nnienionego w podl:t'unktach a--h)

a. Kontakt telefoniczny lx I Tp\K

[ ]NrE

b. Kontakt korespondencyjny I x ] l-l\K

[ ]NrE

c. Przesylanie wiadomo6ci tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiaclomo6ci SN/S,

MMS lub komunikator6w internetowvch
I x ] t-trK

[ ]NrE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatordw
internetowych

Ix ] 
't-p\K

[ ]NrE

e. Przesvlanie faks6w lxlrAK
[ ]NrE

f. Wykorzystanie tlumacza jqzyka migowego przez strony internetowr: i/lub

aplikacje (tlumaczenie online)
[ ]TA\K

lx I NrE
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g. Pomoc tlumacza jqzyka migowego - kontakt osobisty [ ]tp,K
lx I NrE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy okreSli6 w jakim czasie od

zgloszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tlurnaczem .iqzyka
mrgowego:

[ ] od razu

[ ] vv cii:1gu 1 dnia roboczego

[ ] w ciiigu 2-lt dni toSos2tTch

[ ] powyzej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocq tlumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ ]TFIK

Ix ] NrE

2. Czy podmiot posiada urzqdzenia lub Srodki techniczne do obs;{ugi os6lr
slaboslysz4cych, takich jak np. pgtle indukcyjne, systemy FM, systemy na
podczerwieri (lR), systemy Bluetooth?

[ ] t-prK

Ix ] NrE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie liczby
posiadanych urzqdzefi lub Srodk6w technicznych do obslugi os6b sleLboslyszqcych:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna by6 zgodna z sumE stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronarr;h internetow
dzialalno6ci (gl6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:
(zaznaczy6 jednq odpowied2 dla ka2dego sposobu/Srodka wlrmienio'nego w podpun

ych) lnforrniacjql o zakresie srrvojej

ktach a-c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? I X ] 
-i-AK

t lNrE

[ ] Nla c;zg-(ci stron tak, na czg6ci nie

W przypadku odpowiedzi ,,Na czg6ci stron tak, na czg6ci nie" -. prosirny o podarrie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacjg o zakresie swo.jej

dzialalno6ci w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania tre6ciw polskim jgzyku migowym (PJM)w po'staci plikru wldeo? [ ]-l-AK

[)( ] NrE

[ ] lrla czg6,ci :;tron tak, na czg6ci nie

W przypadku odpowiedzi ,,Na czg6ci stron tak, na czg6ci nie" -. prosirny o podanie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresier swojej

dzialalno6ci w postaci nagrania treSci w polskim jgzyku migovuynr:

c. informacji w tek6cie latwym do czytania (ETR)? lxlTprK
[ ]NrE

[ ] l,lar c;zgsci stron tak, na czg6ci nie

W przypadku odpowiedzi ,,Na czg5ci stron tak, na czg6ci nie" - prosirrry o podarrie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swo.jej

dzialalno6ciw postaci informacjiw tek6cie latwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewnial w okresie sprawozdawczym - tj. od 2[1.09.2019 n.

do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami mo2lliwo56

komunikacji w formie okre6lonej w tym wniosku?
(proszq zaznaczyC jednq odpowied2)

[ ]TprK

lxl r{rE

W przypadku odpowiedzi ,TAK" - prosimy o podanie poniilej da,clatkowyr;k in',

Liczba wniosk6w - og6lem:

Fortm,acji;
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Nazwy uzytych form komunikacji okre6lonych we wnioskach ze wskaz:aniem liczby

u2y6,ka2dej z tych form:

(wpisad slownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - ,3 razy)

Dzial 4.Informacja o dostgpie alternatywnym

a: oontzsze siq do okresu sprawozdawczego --tj. od 20.09.20 9 r do 01.(t1.202'1 r

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial do,step alternatywny w
postaci wsparcia innej osoby?
(proszg zaznaczyc jednq odpowied2)

[ ] Tp,K

lxlNrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowyah intoflnaclr:

Liczba przypadkow zastosowania dostqpu alternatywnego w postaci wsparcia
innej osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywnego

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp altrarnatywn,y w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii?
(p roszg zazn aczyc jed nq od powi ed2)

[ ]rAK
lxlNrE

W przypadku odpowiedzi ,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dadatkowyck infarmacji:

Liczba przypad k6w zastosowa n ia dostgpu altern atywn e go w postaci ws pa rci a

technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywtrego

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniaN dostgp alternatywny w
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
(proszg zaznaczyc jedn q odpowied2)

[ ]t-/,K

lxlNrE

W przypadku odpowiedzi ,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowyah inl'ornniacji:

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w postaci z:mian w

organizacji funkcjonowania podmiotu :

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostqpu alternatywtrego

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp altrarnatywny w
sposob inny ni2 wymienione wy2ej?
(proszg zaznaczyd jed nq odpowied2)

[ ]T/\K

lxlNrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowycll inforrnacji:

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w spos6b inny niz

wymienione wyzej:

Na czym polegalo zapewnienie dostgpu alternatywnego w spos6b inny niz

wymienione wy2ej:

Uzasadn ienie zastosowania tego rodzlu dostgpu alternatywnego

Z- F_SF'OLIJ
GO i'tii EZesp6l Szkolno - Przedszkolnv nr 8 w Warszawie

SZKOLA PODSTAWOWA nT 34
im Stanislawa Dubois

wWarszawie, ul L. Kruczkowskiego 12b
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