DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu oświadcza,
że Deklaracja Dostępności napisana jest zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.sp89poznan.edu.pl
Oświadczenie sporządzono dnia: 25.11.2021 r.
Data publikacji strony internetowej: 15.09.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.11.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

W zakresie dostępności architektonicznej:
a. Nie zapewniamy wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynków. Drzwi wejściowe szerokością są dostosowane do przejazdu osób na wózkach.
Dostępny jest dla nich tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Nie ma wewnątrz windy.
b. W budynku szkoły nie ma zawieszonego tyfloplanu. Zawsze przy drzwiach wejściowych
dyżuruje pracownik, który udziela informacji. Nie posiadamy pętli indukcyjnej, tłumacza
języka migowego ani przewodnika osób głuchoniewidomych.
c. Na teren placówki swobodnie może wejść osoba z psem asystującym.
d. Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w inny
sposób (budynek nie posiada dotykowych, przypodłogowych znaków ewakuacyjnych). W
razie bezpośredniej konieczności, pracownik obsługi może pomóc opuścić osobie
niepełnosprawnej budynek.
e. Placówka nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób
niepełnosprawnych. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, zapewniamy możliwość
bezpośredniego podjazdu samochodem pod budynek główny.
W zakresie dostępności cyfrowej:
Prowadzona przez szkołę strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą:
a. Posiada możliwość zwiększenia kontrastu dla osób słabo widzących.

b. Pisana jest językiem łatwym (ETR).
c. Nie posiada opisów alternatywnych pod zdjęciami.
d. Nagrania nie mają napisów ani tłumacza języka migowego.
e. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
f. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres
poczty elektronicznej: sp89@sp89poznan.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc
na numer telefonu 618485361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:
a. Nauczyciele umożliwiają kontakt audiowizualny przy wykorzystaniu aplikacji Google
Workspace. Nie obsługujemy wiadomości SMS ani faksu.
b. Szkoła nie posiada urządzeń ani środków technicznych do obsługi przez osoby słabo
słyszące i niedowidzące.
Dostęp alternatywny – na wniosek osoby o szczególnych potrzebach, dyrektor szkoły
zobowiązuje się, w miarę możliwości zapewnić komunikację w formie określonej we
wniosku.
Wniosek powinien zawierać:
a. Dane kontaktowe wnioskodawcy
b. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
c. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
d. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na zgłoszenie odpowiadamy w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści
ze zgłoszenia, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

