
Deklaracja dostępności 

https://sp319waw.edupage.org/ 

Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann 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 https://sp319waw.edupage.org/. 

 Data publikacji strony internetowej: 2007-12-09 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-07 

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 lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

 Szkoła nie zapewnia na stronie internetowej informacji o zakresie swojej 

działalności w postaci nagrania treści w języku migowym (PJM) w postaci pliku 

wideo. 

 Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny (mają charakter promocji 

osiągnięć uczniów naszej placówki). Niektóre grafiki zostały użyte jedynie jako 

dekoracje, nie niosące znaczenia. 

 Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników. 

 Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie). 

Wyłączenia 

 Niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że opublikowane zostały 

przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych 

źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-07 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

https://sp319waw.edupage.org/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Konwerska-Barciak. 

 E-mail: sp319@edu.um.warszawa.pl 

 Telefon: +48226434514 

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. 

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: Rzecznik Praw Obywatelskich 

 Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

 E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 

 Telefon: +4822 55 17 700 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

  

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna 

Sposób dojazdu 

Budynek znajduje się przy ul. ZWM 10 oraz przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie. 

 Komunikacja miejska: 

 Dojazd do ul. ZWM 10; 

M1 – stacja Metro Stokłosy w odległości ok. 450m. 

Najbliższe przystanki autobusowe: 

1. Przystanek Metro Stokłosy 01; 

2. Przystanek Stokłosy; 

3. Przystanek Metro Stokłosy 03; 

 Najbliższy Przystanek Metro Stokłosy 01w odległości ok. 275m. 

 Linie przejeżdżające w pobliżu: 136, 166, 193, 209, 503 

Dojazd do ul. Wokalna 1; 

 M1 – stacja Metro Ursynów w odległości ok. 290m. 

 Najbliższe przystanki autobusowe: 

1. Przystanek Ursynów Płn. 08; 

2. Przystanek Ursynów Płn. 07; 

3. Przystanek Ursynów Płn. 04; 

Najbliższy Przystanek Ursynów Płn. 08 w odległości ok. 96m. – autobusy: 179, 195, 209 

Budynek przy ul. ZWM 10 

1.Wejście główne do budynku - schody z podjazdem na wózki. Na portierni należy 

wpisać się w jakiej sprawie i do kogo się udajemy i pobrać identyfikator. 

 2.Budynek wolnostojący trzypoziomowy (poziom 0, I piętro, II piętro) – wewnątrz są 

schody prowadzące na poszczególne piętra, brak windy osobowej, w korytarzach nie ma 

wydzielonych stref kontroli. 

3.Na parterze znajduje się: szatnia, sekretariat, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, 

pokój wicedyrektora, pokój pielęgniarki, pokój pedagoga szkolnego i psychologa, 



stołówka, świetlica, biblioteka szkolna, czytelnia oraz 5 sal przedmiotowych i sala 

gimnastyczna. Pozostałe sale umieszczone są na I i II piętrze bez dostosowania 

komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Korytarze są 

szerokie, możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim (parter). 

4.W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych. Od strony boiska znajdują się 3 wyjścia ewakuacyjne z budynku. Brak 

toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak systemu przyzywowego. 

5.Najbliższe miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się 

przy ul. Jastrzębowskiego, przy Biedronce. Osoba niewidoma ma prawo wstępu na teren 

szkoły z psem asystującym. 

6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 

 Budynek przy ul. Wokalna 1 

1.Wejście główne do budynku - schody z podjazdem na wózki. Na portierni należy 

wpisać się w jakiej sprawie i do kogo się udajemy i pobrać identyfikator. 

2.Budynek wolnostojący jednopoziomowy (poziom 0, I piętro) -wewnątrz są schody 

prowadzące na pierwsze piętro, brak windy osobowej, w korytarzach nie ma 

wydzielonych stref kontroli. 

3.Na parterze znajduje się: szatnia, sekretariat, pokój nauczycielski, pokój wicedyrektora, 

pokój pielęgniarski, pokój pedagoga szkolnego i psychologa, stołówka, biblioteka 

szkolna, czytelnia oraz 3 sale językowe, 1 sala informatyczna, sala gimnastyczna, 

radiowęzeł, patio. Pozostałe sale umieszczone są na I piętrze bez dostosowania 

komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Korytarze są 

szerokie, możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim (parter). 

4.W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych. Od strony boiska znajdują się 2 wyjścia ewakuacyjne z budynku. Dwie 

toalety przy sali gimnastycznej są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Brak 

systemu przyzywowego. 

 5.Najbliższe miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się 

przy ul. Beli Bartoka - 30 m od budynku szkoły. Osoba niewidoma ma prawo wstępu na 

teren szkoły z psem asystującym. 

6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 

 



Informacje dodatkowe 

Ułatwienia 

Na stronie internetowej można używać skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Szkoła zapewnia w budynkach informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób 

wizualny. 

Szkoła umożliwia wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego. 

  

Inne informacje i oświadczenia 

Szkoła nie zapewnia w budynkach wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych. Budynki są wielokondygnacyjne, są schody wewnętrzne prowadzące 

na I i II piętro, nie ma wind, podnośników.  

 


