MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspolna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania d o s t e p n o s c i podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Miejski Zespol Szkot nr 1
Numer identyfikacyjny REGON
18005628000000
Stanwdniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
mzsnr1@interia.pl

E-mail kontaktowy osoby, ktora wypetnita formularz
mzsnri .g.frydrych@interia.pl

Telefon kontaktowy
134321450

Data
2021-03-02

Miejscowosc
Krosno

Lokalizacja sledziby podmiotu
Wojewodztwo
WOJ. PODKARPACKIE
Powiat
Powiat m. Krosno
Gmina
M. Krosno (gmina miejska)
Podmiot zobowiazany do ztozenia raportu o stanie dostepnosci na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dziat 1. Dostfpnosc architektoniczna
Liczba budynkow, w ktorycti podmiot prowadzi podstawowq dziatalnosc i/lub obstuge interesantow:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tycti budynkacti) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
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[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosowat w tym budynku (tych budynkach) rozwiqzania architektoniczne, srodki techniczne lub
posiada zainstalowane urzqdzenia, ktore umozliwiaja dostep do wszystkich pomieszczeh, z wyt^czeniem pomieszczeh
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacje na temat rozktadu pomieszczeh, co najmniej w
sposob wizualny i dotykowy lub gtosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umozliwia, dopuszcza) wst^p do tego budynku (tych budynkow) osobie korzystajqcej z psa
asystujqcego?
[X]TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynkow) osobom ze szczegolnymi potrzebami mozliwosc
ewakuacji lub uratowania w inny sposob?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotycz^ce dostepnosci architektonicznej
DIa klientow Miejskiego Zespotu Szkot nr 1 dost^pne jest wejscie glowne od ul. Krakowskiej. Jest zadaszone, wykonane z kilku
stopni chodowych, natomiast osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepelnosprawne na wozkach Inwalidzkich, a takze
osoby z wozkami dziecif cymi majq mozliwosc skorzystania z podjazdu dIa niepetnosprawnych. W budynku szkoty korytarze,
schody i balustrady schodow s^ zgodne z prawem budowlanym. Budynek szkdy sktada si§ z 4 kondygnacji: piwnica z szatniami
uczniow klas l-VIII, do ktorej prowadz^ schody, bez dostosowania dIa osob niepelnosprawnych; parter, do ktorego prowadzi
wejscie glowne gdzie sq schody i podjazd dIa osob niepetnosprawnych;
pierwsze i drugie pi^tro, na ktore prowadzq schody dwuetapowe, brak dostosowania dIa osob niepetnosprawnych.Budynek nie
jest wyposazony w wind§, ktora umozliwiataby osobom niepelnosprawnym przedostanie si? na wyzsze kondygnacje.Osobami
do udzielania wst^pnych informacji przy wejsciu s^ dyzurujqcy pracownicy obstugi.
Dziat 2. Dostfpnosc cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udost^pnianych aplikacji mobilnych, dIa ktorych podmiot posiada
deklaracje dostepnosci
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dIa ktorych podmiot posiada deklaracje dostepnosci

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostepnianych aplikacji mobilnych, dIa ktorych podmiot nie posiada
deklaracji dostepnosci
Liczba stron:

1

Liczba aplikacji:

0
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Prosimy o podanie informacji dotyczqcych stron, dIa ktorych podmiot nie posiada deklaracji dostepnosci:
Adres strony internetowej

mzsnr1-krosno.pl

Zgodnosc z UdC

[ X ] Czesciowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczjjcych aplikacji, dIa ktorych podmiot nie posiada deklaracji dostepnosci:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostepnosci cyfrowej
Na dzieii sporz^dzenia raportu, na stronie internetowej jest zamieszczona deklaracja dostepnosci.
Dziat 3. Dostepnosc informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczegolnymi potrzebami obstuge z wykorzystaniem nizej wymienionych
sposobow/srodkow wspierajqcych komunikowanie sie?
a. Kontakt telefoniczny

[ x ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesytanie wiadomosci tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomosci
SMS, MMS lub komunikatorow internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorow
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesytanie faksow

[ x ] NIE

f. Wykorzystanie ttumacza jezyka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (ttumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc ttumacza jezyka migowego - kontakt osobisty

[ x ] NIE

h. Kontakt z pomocg ttumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ x ] NIE

2. Czy podmiot posiada urzadzenia lub srodki techniczne do obstugi osob stabostyszcicych, takich jak np. petle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwieh (IR), systemy Bluetooth?
[X]NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacje o zakresie swojej
dziatalnosc! (gtownych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
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b. nagrania tresci w polskim jfzyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekscie tatwym do czytania (ETR)?
[X]NIE
4. Czy podmiot zapewniat w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze
szczegolnymi potrzebami mozliwosc komunikacji w formie okreslonej w tym wniosku?
[X]NIE
Dziat 4. Informacja o dost^pie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostep alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[X]NIE

^

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostfp alternatywny w postaci wsparcia techinologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych tectinologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostf p alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[X]NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostep alternatywny w sposob inny niz wymienione wyzej?
[ X ] NIE
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