
Deklaracja dostępności strony 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 257 

im. prof. Mariana Falskiego 

Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego Warszawa 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 Szkoły Podstawowej nr 257 im. prof. Mariana Falskiego. 

• Data publikacji strony internetowej: 2011-08-24 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30 

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 

• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 

• alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają 

alternatywny tekst) 

• kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają 

kontrast) 

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo 

• na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów 

• na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego 

przeznaczenia 

• brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu 

Wyłączenia 

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne 

obciążenia dla podmiotu publicznego, 

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 

https://sp257.edu.pl/


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-23 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-

23 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Paster. 

• E-mail: mpaster@seduwarszawa.pl 

• Telefon: 22 811 24 40 

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: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 257 

• Adres: Podróżnicza 11 

• E-mail: sp257@edu.um.warszawa.pl 

• Telefon: 22 811 24 40 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

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


Dostępność architektoniczna 

Budynek szkoły mieści się przy ul. Podróżniczej 11 w Warszawie. Położony jest w 

sąsiedztwie lasu, w zielonej okolicy. Do placówki można dojechać drogą utwardzoną. 

1. Opis sposobu dojazdu Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą 

ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na 

stronie: https://www.wtp.waw.pl/ 

• Pieszo Dojścia piesze od ulicy Podróżniczej oraz od ulicy Modlińskiej. Przejście dla 

pieszych posiada sygnalizację dźwiękową. 

• Autobusem 

Najbliższe przystanki autobusowe: 

Braci Zawadzkich 01 z którego można dojechać w kierunku Żerań FSO oraz 

Tarchomin. Odległość do przystanku to 310m. 

Braci Zawadzkich 02 z którego można dojechać w kierunku Legionowo, Jabłonna oraz 

Nowodwory. Odległość do przystanku to 300m. 

• Samochodem 

Przed szkołą znajduje się ogrodzony parking posiadający dwa miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. 

• Taksówką Brak w okolicy postoju taksówek. 

2. Wejście do budynku i obszar kontroli Do budynku szkoły prowadzi główne wejście 

znajdujące się od strony parkingu, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla 

niepełnosprawnych. 

Po wejściu do budynku znajdują się schody prowadzące do poziomu -1, gdzie 

znajdują się szatnie oraz schody prowadzące na parter. 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 

pracownicy obsługi. 

3. Komunikacja wewnętrzna 

•Korytarze w budynku są szerokie, prowadzą do sal lekcyjnych oraz pomieszczeń 

biurowych. 

• Windy 

https://www.wtp.waw.pl/


W Budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wjazd na 

wyższe kondygnacje. 

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne) 

Budynek nie został wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle 

indukcyjne. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w 

druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Możliwy jest wstęp z psem 

asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku 

migowym) Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku 

migowym lub angielskim na stronie. 

8. Pomieszczenia sanitarne 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W toalecie jest 

przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. 

9. Ewakuacja z budynku Brak windy do celów ewakuacyjnych. 


