
 

 

 

Procedura Obsługi Mieszkańców Ze Szczególnymi Potrzebami  

w Szkole Podstawowej nr 138  

w Krakowie 

 
Dostępność architektoniczna: 

 

Dojazd do szkoły 

W odległości około 150 m od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy 
linie 139, 208 i 218 

Wejście do szkoły 

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego 3. Do budynku 
prowadzą trzy wejścia:  

 główne wejście znajduje się od ulicy Wierzyńskiego - wejście jest 
ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły od godziny 7:00 do godziny 17:00. 
Nie stwarza barier architektonicznych. Przed  wejściem znajduje się podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. Za drzwiami wejściowymi do budynku znajdują się  
trzy schodki stanowiące barierę architektoniczną - w planie na rok 2021 ujęto 
wykonanie pochylni dla wózków osób niepełnosprawnych. 

 wejście boczne od strony parkingu. Przed drzwiami znajduje się podjazd dla 
niepełnosprawnych. Wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia 
drugiego)   - otwieranie ręcznie od środka. Wejście boczne dostępne jest 
również w godzinach pracy szkoły od godziny 7:00 do godziny 17:00. 

 od strony boiska sportowego - wejście ewakuacyjne niedostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

Dostępność budynku 

Budynek szkolny składa się z dwóch skrzydeł dwukondygnacyjnych z barierami 
architektonicznymi w postaci klatek schodowych. Dla osób na wózkach są dostępne 
korytarze na parterze oraz hala sportowa wraz z zapleczem sportowym i toaletą dla 
niepełnosprawnych. 



Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym  
i psem przewodnikiem. 

W szkole nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub  
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można 
skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej. 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku 

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu  
do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa 
się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych lub domofonu. 

Obsługa osób słabosłyszących  

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących lub niesłyszących w języku 
migowym. 

Dostępność parkingu  

Szkoła posiada parking wewnętrzny - wjazd od ulicy Kazimierza Wierzyńskiego. 
Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Od strony parkingu do bocznego 
wejścia szkoły znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. 

Dostępność toalety.  

Toaleta dla interesantów przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
znajduje się na parterze w nowej części szkoły. Dostęp do niej jest możliwy przez 
boczne wejście, gdzie znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. 

Dostępność alternatywna 

Szkoła zapewnia dostępność alternatywną w sytuacji gdy wpłynie wniosek o 
zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Szkoła 
Podstawowa numer 138 w Krakowie zapewnia dostępność  informacyjno-
komunikacyjną na swojej stronie internetowej http://sp138.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 
4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. W przypadku pytań dotyczących dostępności 
architektonicznej prosimy o kontakt z sekretarzem szkoły,  adres poczty elektronicznej: 
sp138@interia.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12 637 
99 45. 

 


