
Wygenerowano, dn 2021-03-24
Ankieta: Samoocena dostępności architektonicznej Identyfikator odpowiedzi: 169806-1
Wypełniona przez: Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę. Marzena Baka

Kontakt mailowy osoby wypełniającej ankietę. sp191@op.pl

Telefon kontaktowy do osoby wypełniającej ankietę. 228432301

Czy Pan/Pani jako osoba prowadząca samoocenę
dostępności w placówce przechodziła szkolenie z zakresu
dostępności architektonicznej organiozwane przez m.st.
Warszawa

Nie
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Dodaj budynek (siedziba, filia, odział zamiejscowy)
1) Dodaj budynek.
Nr budynku 782

Typ zabudowy inny budynek - adres inny niż siedziby

Nawa budynku (np. budynek główny, fili, sala gim.) Szkoła Podstawowa nr 191 im. I. J. Kraszewszkiego

Adres budynku P. GRUSZCZYŃSKIEGO 12

Ten budynek jest użytkowany przez moją placówkę oraz
jest użytkowany do celów dydaktycznych dla uczniów.

TAK

Czy budynek lub jego fragmenty znajdują się w ewidencji
zabytków?

NIE

Czy placówka jest administratorem administruje tego
budynku.

NIE

Utwardzone dojścia do budynku.
Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z
drogi/chodnika publicznego.

TAK

Jaka jest szerokość utwardzonych chodników? [cm]  -
Czy występuje nachylenie dojść?  -
Czy istnieje oświetlenie elektryczne zapewniające
bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku?

TAK

Jakie są parametry furtek prowadzących na teren
obiektu?

 -

Czy na trasie dojścia do budynku występują stopnie?  -

Miejsca parkingowe
Czy na terenie parkingu placówki znajdują się miejsca
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością?

TAK

Liczba wyznaczonych dostępnych (kopert) miejsc
parkingowych? [cm]

1

Wskaż zapewniony dostęp do miejsca
parkingowego(-ych) poprzez:

jednakowy poziom fragmentu chodnika i nawierzchni miejsca
postojowego

Czy jest rampa o szerokości min. 0,90m NIE
Czy jest rampa o pochyleniu do 15% NIE
Czy jest rampa o przewyższeniu do 15 cm NIE
Czy dojście do miejsca postojowego jest utwardzone i ma
odpowiednią szerokość i nie znajdują się w nim progi,
schody?

NIE

Czy nawierzchnia poza pasami drogowymi jest
utwardzona lub gruntowa stabilizowana, w pasach
drogowych twarda ulepszona (nie może być twarda
nieulepszona - np. tłuczniowa, żwirowa, brukowana,
żużlowa, gruntowa lub ażurowa) ?

TAK

Sposób parkowania dla miejsc parkingowych osób z
niepełnosprawnością

równoległe

Podaj długość miejsca parkingowego [cm] 6.0
Podaj szerokość miejsca parkingowego [cm] 3.0
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Czy jest oznakowanie poziome P24 ? TAK
Czy jest oznaczenie znakiem pionowym D-18 "parking"
lub D-18b "parking zadaszony" ?

NIE

Czy jest oznaczone tabliczką  T-29 ? NIE
Czy jest oznaczone kolorem niebieskim ? TAK

Pochylnia
Czy przy wejściu do szkoły znajduje się pochylnia ? NIE
Procent nachylenia pochylni [%]  -
Czy pochylnia jest zadaszona ?  -
Szerokość biegu pochylni [cm]  -
Długość pojedynczego odcinka [cm]  -
Szerokość spocznika [cm]  -
Długość spocznika [cm]  -
Wysokość krawężników [cm]  -
Czy są obecne poręcze?  -
Na jakiej wysokości znajduje się niższa poręcz? [cm]  -
Na jakiej wysokości znajduje się wyższa poręcz? [cm]  -
Średnica części chwytnej poręczy [cm]  -
Oddalenie części chwytnej od ściany [cm]  -
Oznaczenia fakturowe lub kolorystyczne spoczników  -

Schody zewnętrzne
Czy do wejścia prowadzą schody? TAK
Umieszczone w taki sposób, by nie zawężały trasy wolnej
od przeszkód w ciągu pieszym, przy którym się znajdują

TAK

Jaka jest szerokość użytkowa schodów? [cm] 2.0
Jaka jest liczba stopni w jednym biegu? [cm] 4.0
Jaka jest wysokość stopnia? [cm] 13
Jaka jest szerokość stopnia? [cm] 13.5
Czy schody mają noski? NIE
Obecność schodów ażurowych ( bez podstopnicy) NIE
Czy krawędzie stopni wyróżniają się kolorem
kontrastującym z kolorem posadzki?

NIE

Czy schody służące do pokonania wysokości
przekraczającej 50 cm są zaopatrzone w balustrady lub
inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej,
o wysokości 110 cm?

TAK

Czy szerokości biegu schodów jest większa niż 4 m? TAK
Czy jest balustrada pośrednia? TAK
Czy poręcz jest oddalona od ściany o co najmniej 5 cm? TAK
Wysokość na jakiej znajdują się pochwyty? 90

Drzwi wejściowe
Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy [cm] 96
Wysokość progu wejściowego [cm] 0
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Oznaczenie drzwi szklanych i przeszkleń NIE
Czy znajduje się wiatrołap? TAK
Powierzchnia poza obrysem otwierania skrzydeł
drzwiowych, która umożliwia manewrowanie wózkiem o
wymiarach 150x150?

NIE

Korytarz - dane
Czy w budynku są korytarze, z których korzystają
uczniowie, o szerokości mniejszej niż 140 cm?

NIE

Schody wewnętrzne
Czy w budynku są schody wewnętrzne na inne
kondygnacje użytkowane przez uczniów, nauczycieli i
innych klientów placówki?

TAK

Czy są umieszczone w taki sposób, by nie zawężały trasy
wolnej od przeszkód w ciągu pieszym, przy którym się
znajdują

NIE

Jaka jest szerokość użytkowa [cm] ? 123
Jaka  jest liczba stopni ? 15
Jaka jest wysokość stopnia [cm] 15
Czy są kontrasty ? NIE
Schody służące do pokonania wysokości przekraczającej
50 cm, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne
zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej,
o wysokości 110 cm. Czy schody spełniają ten wymóg?

NIE

Czy szerokości biegu jest większa niż 4 m? NIE
Czy jest balustrada pośrednia? NIE DOTYCZY
Wysokość na jakiej znajdują się pochwyty? 90
Czy poręcz jest oddalona od ściany o co najmniej 5 cm? TAK

Winda
Czy w placówce jest winda z której korzystają
nauczyciele, uczniowie lub inni klienci placówki?

NIE

Czy jest wolna przestrzeń przed wejściem do kabiny
dźwigu ?

 -

Czy winda ma wymiary co najmniej 110 cm szerokości i
140 cm długości ?

 -

Czy w windzie znajduje się poręcz?  -
Na jakiej wysokości znajduje się górna poręcz?  -
Czy różnica wysokości poziomów podłogi kabiny dźwigu
i posadzki jest mniejsza niż 2 cm

 -

Szerokość drzwi do kabiny  -
Czy zewnętrzny panel sterujący przy drzwiach ma
najwyżej położony przycisk 80-120 cm nad podłogą?

 -

Czy wewnętrzny panel sterujący przy drzwiach ma
najwyżej położony przycisk 80-120 cm nad podłogą?

 -

Toaleta
Czy w obiekcie znajdują się toalety? TAK
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Czy przynajmniej jedna kabina jest przystosowana
do potrzeb osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich?

NIE

Szerokość drzwi 92
Czy jest w łazience przystosowanej do potrzeb osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wolna od
przeszkód przestrzeń na potrzeby manewrowania
wózkiem o wymiarach 150 x 150 cm?

NIE

Pozostałe
Czy zapewniono informację na temat rozkładu
pomieszczeń w budynku w sposób wizualny?

NIE

Czy zapewniono informację na temat rozkładu
pomieszczeń w budynku w dotykowy lub głosowy

NIE

Czy zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej
z psa asystującego

NIE

Ewakuacja
Czy w procedurze ewakuacyjnej zostały określone zasady
ewakuacji osób z niepełnosprawnością?

NIE

Czy informacja wizualna o drogach ewakuacji jest
czytelna?

NIE

Czy graficzny plan ewakuacji, zlokalizowany w łatwym do
znalezienia miejscu?

TAK

Czy funkcjonuje system dźwiękowego powiadamiania
alarmowego?

TAK

Czy funkcjonuje system świetlnego powiadamiania
alarmowego?

NIE

Czy na wyposażeniu budynku znajduje się dodatkowe
wyposażenie wspomagające ewakuację osób z
niepełnosprawnością?

NIE

Pętla indukcyjna
Czy w budynku jest zainstalowana (lub znajduje się na
wyposażeniu) pętla indykcyjna (system wspomagający
osoby słabosłyszące korzystające z aparatów
słuchowych) ?

NIE

Ile pętli jest zainstalowanych w budynku?  -
Czy pętla indukcyjna jest odpowiednio oznaczona ?  -

Prysznice
Czy w placówce znajdują się prysznice? TAK
Wymiary kabin prysznicowych dostępnych dla osób na
wózkach

nie

Klasy i pomieszczenia
Ile pomieszczeń, z których korzystają nauczyciele i
uczniowie ma drzwi o szerokości mniejszej niż 90cm?

0

Ile pomieszczeń, z których korzystają nauczyciele i
uczniowie ma próg wyższy niż 2cm?

0

Samoocena Dostępności obiektu
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Czy wypełniłeś całość ankiety przed odpowiedzią na
poniższe pytania?

TAK

Czy w budynku zapewniono wolne od barier poziome i
pionowe przestrzenie komunikacyjne?

NIE

Czy w budynku zastosowano rozwiązania
architektoniczne, środki techniczne lub posiada
zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?

NIE

Czy w budynku zapewniono informację na temat rozkładu
pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy
lub głosowy?

TAK

Czy w budynku zapewnia się (umożliwia, dopuszcza)
wstęp osobie korzystającej z psa asystującego?

TAK

Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku
osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

TAK
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2) Dodaj budynek.
Nr budynku 371

Typ zabudowy budynek główny - ADRES SIEDZIBY

Nawa budynku (np. budynek główny, fili, sala gim.) Szkoła Podstawowa nr 191 im. J. I. Kraszewskiego

Adres budynku BOKSERSKA 30

Ten budynek jest użytkowany przez moją placówkę oraz
jest użytkowany do celów dydaktycznych dla uczniów.

TAK

Czy budynek lub jego fragmenty znajdują się w ewidencji
zabytków?

NIE

Czy placówka jest administratorem administruje tego
budynku.

NIE

Utwardzone dojścia do budynku.
Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z
drogi/chodnika publicznego.

TAK

Jaka jest szerokość utwardzonych chodników? [cm]  -
Czy występuje nachylenie dojść?  -
Czy istnieje oświetlenie elektryczne zapewniające
bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku?

TAK

Jakie są parametry furtek prowadzących na teren
obiektu?

 -

Czy na trasie dojścia do budynku występują stopnie?  -

Miejsca parkingowe
Czy na terenie parkingu placówki znajdują się miejsca
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością?

NIE

Liczba wyznaczonych dostępnych (kopert) miejsc
parkingowych? [cm]

 -

Wskaż zapewniony dostęp do miejsca
parkingowego(-ych) poprzez:

 -

Czy jest rampa o szerokości min. 0,90m  -
Czy jest rampa o pochyleniu do 15%  -
Czy jest rampa o przewyższeniu do 15 cm  -
Czy dojście do miejsca postojowego jest utwardzone i ma
odpowiednią szerokość i nie znajdują się w nim progi,
schody?

 -

Czy nawierzchnia poza pasami drogowymi jest
utwardzona lub gruntowa stabilizowana, w pasach
drogowych twarda ulepszona (nie może być twarda
nieulepszona - np. tłuczniowa, żwirowa, brukowana,
żużlowa, gruntowa lub ażurowa) ?

 -

Sposób parkowania dla miejsc parkingowych osób z
niepełnosprawnością

 -

Podaj długość miejsca parkingowego [cm]  -
Podaj szerokość miejsca parkingowego [cm]  -
Czy jest oznakowanie poziome P24 ?  -
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Czy jest oznaczenie znakiem pionowym D-18 "parking"
lub D-18b "parking zadaszony" ?

 -

Czy jest oznaczone tabliczką  T-29 ?  -
Czy jest oznaczone kolorem niebieskim ?  -

Pochylnia
Czy przy wejściu do szkoły znajduje się pochylnia ? NIE
Procent nachylenia pochylni [%]  -
Czy pochylnia jest zadaszona ?  -
Szerokość biegu pochylni [cm]  -
Długość pojedynczego odcinka [cm]  -
Szerokość spocznika [cm]  -
Długość spocznika [cm]  -
Wysokość krawężników [cm]  -
Czy są obecne poręcze?  -
Na jakiej wysokości znajduje się niższa poręcz? [cm]  -
Na jakiej wysokości znajduje się wyższa poręcz? [cm]  -
Średnica części chwytnej poręczy [cm]  -
Oddalenie części chwytnej od ściany [cm]  -
Oznaczenia fakturowe lub kolorystyczne spoczników  -

Schody zewnętrzne
Czy do wejścia prowadzą schody? TAK
Umieszczone w taki sposób, by nie zawężały trasy wolnej
od przeszkód w ciągu pieszym, przy którym się znajdują

TAK

Jaka jest szerokość użytkowa schodów? [cm] 243
Jaka jest liczba stopni w jednym biegu? [cm] 9
Jaka jest wysokość stopnia? [cm] 12.5
Jaka jest szerokość stopnia? [cm] 31
Czy schody mają noski? NIE
Obecność schodów ażurowych ( bez podstopnicy) NIE
Czy krawędzie stopni wyróżniają się kolorem
kontrastującym z kolorem posadzki?

NIE

Czy schody służące do pokonania wysokości
przekraczającej 50 cm są zaopatrzone w balustrady lub
inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej,
o wysokości 110 cm?

NIE

Czy szerokości biegu schodów jest większa niż 4 m? NIE
Czy jest balustrada pośrednia? TAK
Czy poręcz jest oddalona od ściany o co najmniej 5 cm?  -
Wysokość na jakiej znajdują się pochwyty?  -

Drzwi wejściowe
Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy [cm] 90
Wysokość progu wejściowego [cm] 0
Oznaczenie drzwi szklanych i przeszkleń NIE DOTYCZY
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Czy znajduje się wiatrołap? TAK
Powierzchnia poza obrysem otwierania skrzydeł
drzwiowych, która umożliwia manewrowanie wózkiem o
wymiarach 150x150?

NIE

Korytarz - dane
Czy w budynku są korytarze, z których korzystają
uczniowie, o szerokości mniejszej niż 140 cm?

NIE

Schody wewnętrzne
Czy w budynku są schody wewnętrzne na inne
kondygnacje użytkowane przez uczniów, nauczycieli i
innych klientów placówki?

TAK

Czy są umieszczone w taki sposób, by nie zawężały trasy
wolnej od przeszkód w ciągu pieszym, przy którym się
znajdują

NIE

Jaka jest szerokość użytkowa [cm] ? 192
Jaka  jest liczba stopni ? 11
Jaka jest wysokość stopnia [cm] 14
Czy są kontrasty ? NIE
Schody służące do pokonania wysokości przekraczającej
50 cm, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne
zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej,
o wysokości 110 cm. Czy schody spełniają ten wymóg?

NIE

Czy szerokości biegu jest większa niż 4 m? NIE
Czy jest balustrada pośrednia? NIE DOTYCZY
Wysokość na jakiej znajdują się pochwyty? 90
Czy poręcz jest oddalona od ściany o co najmniej 5 cm? TAK

Winda
Czy w placówce jest winda z której korzystają
nauczyciele, uczniowie lub inni klienci placówki?

NIE

Czy jest wolna przestrzeń przed wejściem do kabiny
dźwigu ?

 -

Czy winda ma wymiary co najmniej 110 cm szerokości i
140 cm długości ?

 -

Czy w windzie znajduje się poręcz?  -
Na jakiej wysokości znajduje się górna poręcz?  -
Czy różnica wysokości poziomów podłogi kabiny dźwigu
i posadzki jest mniejsza niż 2 cm

 -

Szerokość drzwi do kabiny  -
Czy zewnętrzny panel sterujący przy drzwiach ma
najwyżej położony przycisk 80-120 cm nad podłogą?

 -

Czy wewnętrzny panel sterujący przy drzwiach ma
najwyżej położony przycisk 80-120 cm nad podłogą?

 -

Toaleta
Czy w obiekcie znajdują się toalety? TAK
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Czy przynajmniej jedna kabina jest przystosowana
do potrzeb osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich?

NIE

Szerokość drzwi 90
Czy jest w łazience przystosowanej do potrzeb osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wolna od
przeszkód przestrzeń na potrzeby manewrowania
wózkiem o wymiarach 150 x 150 cm?

NIE

Pozostałe
Czy zapewniono informację na temat rozkładu
pomieszczeń w budynku w sposób wizualny?

NIE

Czy zapewniono informację na temat rozkładu
pomieszczeń w budynku w dotykowy lub głosowy

NIE

Czy zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej
z psa asystującego

NIE

Ewakuacja
Czy w procedurze ewakuacyjnej zostały określone zasady
ewakuacji osób z niepełnosprawnością?

NIE

Czy informacja wizualna o drogach ewakuacji jest
czytelna?

NIE

Czy graficzny plan ewakuacji, zlokalizowany w łatwym do
znalezienia miejscu?

TAK

Czy funkcjonuje system dźwiękowego powiadamiania
alarmowego?

TAK

Czy funkcjonuje system świetlnego powiadamiania
alarmowego?

NIE

Czy na wyposażeniu budynku znajduje się dodatkowe
wyposażenie wspomagające ewakuację osób z
niepełnosprawnością?

NIE

Pętla indukcyjna
Czy w budynku jest zainstalowana (lub znajduje się na
wyposażeniu) pętla indykcyjna (system wspomagający
osoby słabosłyszące korzystające z aparatów
słuchowych) ?

NIE

Ile pętli jest zainstalowanych w budynku?  -
Czy pętla indukcyjna jest odpowiednio oznaczona ?  -

Prysznice
Czy w placówce znajdują się prysznice? TAK
Wymiary kabin prysznicowych dostępnych dla osób na
wózkach

nie

Klasy i pomieszczenia
Ile pomieszczeń, z których korzystają nauczyciele i
uczniowie ma drzwi o szerokości mniejszej niż 90cm?

0

Ile pomieszczeń, z których korzystają nauczyciele i
uczniowie ma próg wyższy niż 2cm?

0

Samoocena Dostępności obiektu
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Czy wypełniłeś całość ankiety przed odpowiedzią na
poniższe pytania?

NIE

Czy w budynku zapewniono wolne od barier poziome i
pionowe przestrzenie komunikacyjne?

NIE

Czy w budynku zastosowano rozwiązania
architektoniczne, środki techniczne lub posiada
zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?

NIE

Czy w budynku zapewniono informację na temat rozkładu
pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy
lub głosowy?

NIE

Czy w budynku zapewnia się (umożliwia, dopuszcza)
wstęp osobie korzystającej z psa asystującego?

TAK

Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku
osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

TAK

Potwierdzam, ze odpowiedź na ankietę: Samoocena dostępności architektonicznej odpowiada stanowi faktycznemu, a
niniejszy wydruk jest zgodny z ostatnią zapisaną w systemie ankietowym odpowiedzią na tę ankietę

................................................................................
data i podpis

Potwierdzam

................................................................................
data i podpis uprawnionego pracownika organu
prowadzącego
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