Oświadczenie o dostępności cyfrowej i architektonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy dokłada wszelkich
starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019
r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r.
ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych
aplikacji organów sektora publicznego.
Data ostatniej dużej aktualizacji strony 09.03. 2021.

Na podstawie przeprowadzonej samooceny, stwierdza się, iż 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:
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabo słyszących,
- hiperłącza nie posiadają opisu tekstowego,
- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Strona posiada następujące funkcjonalności podnoszące jej dostępność w sieci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powiększanie tekstu
Pomniejszanie tekstu
Wyświetlanie strony w skali szarości
Wyświetlanie strony w wysokim kontraście
Wyświetlanie strony w odwrotnym kontraście
Wyświetlanie strony z jasnym tłem
Podkreślanie linków
Wyświetlanie strony z czytelną czcionką

Obsługa osób niepełnosprawnych
Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących
W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. L.
Różyckiego w Świdnicy informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub
okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy
urzędowej w szkole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka
wpierającego komunikowanie się, tj.:
 korzystania z poczty elektronicznej - sekretariat@szkola-muzyczna.swidnica.pl
 telefonicznie - nr 74 852 24 61, nr 690 080 606

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić
do PSM chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania
się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@szkolamuzyczna.swidnica. pl, w formie papierowej na adres PSM lub telefonicznie (74 852 24 61).

Dostępność architektoniczna

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy położony przy
Alei Niepodległości 11 w Świdnicy jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Prowadzą
do niego dwa wejścia. Dla pracowników jednostki jest również możliwość korzystania z
wejścia na parking szkolny przez bramkę zamykaną na klucz, skąd prowadzą dwa dodatkowe
wejścia do budynku.
Przy wejściu głównym od strony 8-Maja znajduje się łącznie 8 schodów przedzielonych
dwoma podestami prowadzącymi do drzwi głównych budynku.
Wejście od strony Alei Niepodległości zabezpieczone jest metalową furtką, a do drzwi
budynku prowadzą 4 schody, przed drzwiami znajduje się niski próg. Budynek posiada trzy
kondygnacje i nie posiada windy. Istniejące bariery architektoniczne w postaci wysokich
i krętych schodów powodują, że w całym budynku brak jest dostępności dla osób na wózkach
inwalidzkich. Toalety również nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat
znajduje się na I piętrze budynku, tam odbywa się formalna obsługa interesantów. W budynku
nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole brak jest
pętli indukcyjnych. W PSM I st. w Świdnicy nie ma osób posługujących się językiem
migowym.

