
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim  zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą 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: 

www.umuzkalniamy.pl oraz www.psmdywty.bip.gov.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-01. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01. 
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:  

 

Wyłączenia:  

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych; zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o 

dostępności cyfrowej 

 część plików nie jest dostępna cyfrowo. 

 brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 28 lutego 2021 roku. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada wicedyrektor szkoły, p. Barbara Pirogowicz.  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Osobą kontaktową jest Sekretarz Szkoły, p. Magdalena Kijewicz (obecnie zastępowana przez p. Monikę Kur-Rydzewską) e-

mail: sekretariat@psmdywity.pl; tel. 895237211 

 

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

 

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: 

1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej 

2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie 

3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej 

informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo 

zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie 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: Dyrektor SSM I st. w Dywitach, Adres: 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 4, tel. 

+48 530 851 998;  

e-mail: dyrektor@psmdywity.org 

 

oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

 

http://www.umuzkalniamy.pl/
http://www.psmdywty.bip.gov.pl/
mailto:sekretariat@psmdywity.pl


Informacje dotyczące dostępności architektonicznej placówki. 

 

SSM I st. w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim prowadzi zajęcia dydaktyczne w 5 miejscowościach, tj. w Dywitach, 

Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku. 

Są to budynki szkolne, na terenie których działają szkoły podstawowe. Część pomieszczeń wykorzystywana jest 

przez obie placówki, część pomieszczeń jest wydzielona na wyłączność na potrzeby funkcjonowania Szkoły 

Muzycznej. 

 

Szkoła w Dywitach 

ul. Spółdzielcza 4 

 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Spółdzielczej oraz dwa wejścia boczne: od strony 

parkingu wewnętrznego przy ul. Jana Pawła oraz od strony szkolnego patio. 

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły 

podstawowej. Wejście boczne w godzinach pracy szkoły muzycznej. (do 21.00).  

Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

W szkole nie funkcjonuje portiernia. Ich funkcję pełni sekretariaty szkoły. 

Sekretariat Szkoły znajduje się na I piętrze. Gabinet dyrektora na piętrze II. W szkole nie ma wind. 

Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody  

z poręczami. 

Od strony obydwu wejść szkoła posiada wydzielone parkingi. Na parkingu od strony wejścia głównego znajdują 

się dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych. 

ZA zgodą dyrektora szkoły istnieje możliwość wstępu z psem asystującym w kagańcu, jednak wejście i poruszanie 

się po budynku jest ograniczone z powodu niepełnego przystosowania budynku dla potrzeb niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

 

Filia w Olsztynku 

ul. Górna 5 

 

Placówka współdzieli obiekt ze Szkołą Podstawową nr 3 w Olsztynku. Budynek jest częściowo dostosowany dla 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Do szkoły prowadzą dwa wejścia. Wejście główne ul. Górnej 5 do budynku przystosowane jest dla osób  

z niepełnosprawnością. Z poziomu parteru na drugie piętro można się dostać korzystając z windy. Pomieszczenia 

Szkoły usytuowane są na parterze, 1 i 2 piętrze, na które prowadzą schody z poręczami. 

Przed budynkiem są miejsca parkingowe. Wyznaczono osobne miejsce parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnością.  

Za zgodą dyrektora Szkoły istnieje możliwość wstępu z psem asystującym, jednak wejście i poruszanie się po 

budynku jest ograniczone z powodu niepełnego przystosowania budynku dla potrzeb niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

 

Filia w Dobrym Mieście 

ul. Garnizonowa 20 

 

Placówka współdzieli obiekt ze Szkołą podstawową nr 3 w Dobrym Mieście. Budynek jest częściowo 

dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Do szkoły prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Garnizonowej posiada podjazd. 

Pomieszczenia Szkoły usytuowane są na parterze, (sekretariat, gabinet dyrektora szkoły) niskim parterze (sale 

perkusyjne) oraz na pierwszym piętrze. Do pomieszczeń prowadzą schody z poręczami. W szkole brak jest wind. 

Przed budynkiem są miejsca parkingowe. Wyznaczono 2 osobne miejsca parkingowych dla osób z 

niepełnosprawnością. 



ZA zgodą dyrektora istnieje możliwość wstępu z psem asystującym, jednak wejście i poruszanie się po budynku 

jest ograniczone z powodu niepełnego przystosowania budynku dla potrzeb niepełnosprawnych.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

 

Filia w Barczewie 
ul. Północna 14 
 

Placówka współdzieli obiekt z  Zespołem Szkół w Barczewie.  

Do budynku prowadzą wejścia:  

1. wejście główne (od ul. Północnej) wyposażone w  podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Szkoła Muzyczna korzysta również z odrębnego wejścia do obiektu, tj: wejście od parkingu posiadającego 

podjazd;  

2. Wejście/wyjście z Oddziału Przedszkolnego (na terenie którego zlokalizowany jest sekretariat Szkoły 

Muzycznej) przez plac zabaw 

3. wejścia/wyjścia awaryjne w ilości: sztuk 4 ze stopniami plus 3 z podjazdami plus 5 bez barier 

architektonicznych. 

 

Chodniki na terenie szkoły są pozbawione barier architektonicznych (posiadają obniżone krawężniki). 

Na terenie obiektu szkoły znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej – 

(szczyt budynku przy wejściu na kuchnię - od strony ul. Warmińskiej) 

 

W holu szkoły po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia szkoły podstawowej, której 

pracownicy udzielają również informacji dotyczących pomieszczeń szkoły muzycznej. 

Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.  

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Szkoła nie posiada możliwości tłumaczenia na język migowy. 

Do budynku i pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak 

na smyczy i w kagańcu – tylko  w czasie zajęć lekcyjnych (gdy na korytarzach nie ma dzieci) – za zgodą dyrektora 

szkoły podstawowej lub dyrektora szkoły muzycznej. 

 

Filia w Biskupcu 
ul. Ludowa 5 
 
Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Do szkoły prowadzi jedno wejście, umiejscowione od strony dziedzińca Szkoły. Pomieszczenia Szkoły usytuowane 

są na pierwszym i drugim piętrze. (sekretariat, gabinet dyrektora szkoły) Do pomieszczeń prowadzą schody z 

poręczami. W szkole brak jest wind. 

Szkoła korzysta z parkingu ogólnodostępnego na którym wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością 

oraz  parkingu wewnętrznego, zamykanego bramą, d którego dostępność możliwa jest po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły. 

Za zgodą dyrektora istnieje możliwość wstępu z psem asystującym, jednak wejście i poruszanie się po budynku 

jest ograniczone z powodu niepełnego przystosowania budynku dla potrzeb niepełnosprawnych.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 


