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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
Nazwa i adres podmiotu publicznego 

Portal sprawozdawczy GUS 

Zespól Szkół w Kórniku Raport o stanie zapewniania 
porta 1.sta t.gov. pl 
Urząd Statystyczny 62-035 Kórnik dostępności podmiotu ul. St. Leszczyńskiego 48 

ul. Poznańska 2 
publicznego 20-068 Lublin 

Numer identyfikacyjny REGON 

301802703 Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: 
do 31.03.2021 r. 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.). 

Z SKO R N j I K PO WIAT.PO Z N A N.PL 
(e-mOail sekretariatu podmiot11 - WYPEŁNI W/ELKJMI LITERAMI) 

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Województwo WIELKOPOLSKIE Powiat POZNAŃSKI Gmina KÓRNIK 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 
(proszę zaznaczyć 1ednq odpow1edi) 

I) ministra właściwego do spraw O 
rozwoju regionalnego 

2) wojewody X 3) nie dotyczy O 

W przypadku wskazania odpowiedzi „ nie dotyczy" prosimy o podanie wyjaśnień: 

········ ···· ····························· ········· ·· ·· ··· ··························· ···· ··· ·· ···· ·· ···· ············ ········ ···· ············· ·················· 
·· ··· ······ ······· ····················· ··· ············· ······· ················ ····· ···························· ··· ········ ·· ··· ············· ····· ··· ··· ······ 
·· ·· ······ ··········· ···· ················· ··············· ···· ··········· ····· ············· ·· ············ ··· ······ ·· ·········· ················ ·········· ··· ···· 

·········· ····· ········ ······ ······· ···· ······· ··· ·············· ····· ··················· ··············· ······················· ·· ···· ············ ············· 
···· ···· ··· ·· ·· ··············· ····· ····· ··· ······· ························· ·· ············ ··· ····· ···· ············ ···· ····· ····· ·· ···· ··· ················· ·· ··· 

··· ······························································ ··· ······ ····· ············· ····· ·········· ··· ······ ··············· ······· ··················· 

Dział 1. Dostępność architektoniczna 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę 
1 interesantów: 

(wpisać) 

I. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne? (proszę za:11ac:yć 1ed11q odpowiedź) 

TAK □ NIE X W częśc i budynków tak, w części nie □ (dopuszczaln':J{śli pod111101 prowadzi podstawowJ 
działalność ub obsługę w w1ęce1 nit I budy11ku 

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie" - prosimy o podanie liczby budynków, 
w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: .. . (wplsa'ć)" 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne 
lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 
pomieszczeń technicznych? (pros:ę :a:11aczyć1ed11q odpowiedź) 

TAK □ N IE X W części budynków tak, w części nie □ (dopuszczalnud/1 podnuot prowadzi podstawowJ 
d:,ałalność · ub obsługę w więcej nit I budynku 

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie" - prosimy o podanie liczby budynków, 
w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: .. · (wplsti'ćJ" 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, 
co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? (proszę:aznaczyćjednqodpowiedź) 

TAK □ NIE X W części budynków tak, w części nie □ (dopu.,zczalne/rdli podmiot prowadZ1 pod,1awowJ 
dZ1ałalno.fć , 1ub obsługę w w1ęce1 111: I budynku 

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie" - prosimy o podanie liczby budynków, w 
których podmiot zapewnia infonnację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub 
głosowy: ""(wpis'tic)" 
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4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie 

korzystającej z psa asystującego? (pros:ę:omoczyć;ednqodpowled:) 

TAK X NIE □ 
W części budynków tak, w części nie □ 

(dop11szc10/11e1e.i/1 podmiot prowadZI podstawow~ 

d:10/a/11ość I lub obsługę w więcej 111: I budy,1ku 

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie " - prosimy o podanie liczby budynków, 

do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego: " '(wpisac}" 
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5. Czy podmiot zapew nia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami 
możliwość ewakuacji lub uratowania W inny sposób? (pros:,=az11ac:yć1ednq 0</powiedź) 

TAK □ NIE X W części budynków tak, w części nie □ (dop11szczalne{d/1 podmwt prowadzi podstawow~ 
dz1a/alność ~ ub obsługę w więcej nit I budynku 

W przypadku odpowiedzi „ W części budynków tak, w części nie" - prosimy o podanie liczby budynków, w 
których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny 
sposób: " ' (wpfsac)" 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej : 
(proszę zamieścić III słowny opis dostępności architektonicznei. wykraczający poza informacje ujęte powyżej - opis ten będzie stanowić część raportu, 
który są Pa,istwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej 
Biuletynu lnforma,c1/ Publicznej - na swojej s tronie internetowej) 

DOSTĘPNOSC ARCHITEKTONICZNA 
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące s ię od ulicy Pozna11skiej . Brak jest podjazdów dla 
niepełnosprawnych . Nad wejściam i nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. Do Zespołu Szkół w Kórniku można również wejść lub wjechać od strony ulicy Szkolnej . Jest to teren 
płaski bez barier architektonicznych. 
Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu 
głównym są pracownicy obsługi. 
W budynku są trzy kondygnacje. Klatki schodowe są wąskie. Na terenie budynku nie ma holu ani przestronnych 
korytarzy. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób n iepełnosprawnych (toalety, barierki). 
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możl iwości skorzystania z 
tłumacza języka migowego. 

Dział 2. Dostępność cyfrowa 
Dane w tym dziale odnoszą s ię do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 20 I 9 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacj i 
mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.20 19 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD. 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych Liczba stron: 1 
aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację 

(wp,sać) 

(w!łat) dostępności Liczba aplikacji: 

Prosimy o podanie zawartości następuj ących elementów deklaracj i dostępnośc i, dla każdej strony internetowej 
oraz aplikacji mobilnej oddzielnie, zgodnie ze wzorem: (wpisać - każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu) 

ID ally-url ID ally-status ID al l y-data-sporzadzenie 
KORNIK.EDU.PL Zgodna o Częściowo zgodna X Niezgodna o 

Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 
Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 
Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych Liczba stron: o 
aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji 

Liczba aplikacji: dostępności o 
Prosimy o podanie informacj i dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Adres strony internetowej (wv,sat) Zgodność z UdC (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony) 

Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 
Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 
Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 

Prosimy o podanie informacj i dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracj i dostępności: 

Nazwa aplikacji mobilnej i ad res Zgodność Z UdC {proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji) 
do jej pobrania (wpisać) 

Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 
Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 
Zgodna o Częściowo zgodna o Niezgodna o 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej : 
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cvfrowei, wykraczający poza informacje ujęte powyżej - opis ten będzie stanowić część raportu, który są 
Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacj i Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biulerynu 
Informacj i Publicznej - na swojej s tronie internetowej) 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚC I 
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Zespół Szkół w Kórniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 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 http://zskornik.powiat.poznan.pl / 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 20 19 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobi lnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

-filmy nie posiadają napisów d la osób głuchych, 

-niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, 

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewnian ia dostępności, 

-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, 

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo. 

INFORMACJE DODATKOWE - STRONA POSIADA: 

Narzędzie ułatwień dostępu: 

- możliwość powiększania lub pomniejszania widoku strony poprzez skróty k lawiszowe CTR+ lub CRTL-, 

-strona posiada jasne tło, 

-po najechaniu na wpisy pojawia się podkreślnik, 

- na stronie używa się standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI : Deklaracje sporządzono dnia 3 1 grudnia 2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkól w Kórniku. 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Klimczak 

e-mail: monika.klimczak@kom ik.edu.pl 

lub 
Sekretariat szkoły: zskom ik@powiat.poznan.pl tel/fax 6 I 8170-256 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 

sposobów/środków wspierających komunikowanie się? 

(proszę zaznaczyć Jedną odpowiedź dla katdego sposobu/środka wyn11emonegn w podpunktach a-h) 

a. Kontakt telefon iczny 
TAK X NIE o 

b. Kontakt korespondencyjny 
TAK X NIE o 

C. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS TAK o NIE o 
lub komunikatorów internetowych 

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych TAK o NIE o 

e. Przesyłanie faksów 
TAK X NIE o 

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje TAK o NIE X 

(tłumaczenie online) 

g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty 
TAK o NTE X 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „ TAK" - prosimy określ ić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt 

osobisty z tłumaczem języka migowego: (proJZę :oznaczyć Jedną odpowiedź) 

I} od razu O 2) w ci ągu I dnia roboczego O 3) w ciągu 2-3 dni roboczych O 4) powyżej 3 dni roboczych O 

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) TAK o NIE X 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak 

np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? (pros:ę :a:naczyćJednąodpow,ed:) 

TAK □ 
N IE X 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „ TA K" - pros imy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków ......... ... 

technicznych do obsługi osób słabosłyszących : 
(upisat) 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1 

(/,czba ta powimoa być zgodna z sumą stron mtemetowych wykazanych w D11ale 2) 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 

działalności (głównych zadaniach podmiotu) W postaci: (:arnaczyćjedną odpowled: dla ka!degosposobu'środka wymienionego W podp1111ktach a-c) 

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? 

TAK 0 NIE X Na części stron tak, na części nie [ 
(dopuszc:a/ne Je.il, podnuot 

pro 'M·ad=i w1~ce1 111:! I stron{: mten1e1o·wq) 

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie" - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot ... ... .... .. 

zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo: (HplSaĆ) 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 
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TAK □ NIE X Na części stron tak, na części nie □ (dopuszczalne jeśli podmwt 
prowadzi więcej mi i stronę inten,etowq) 

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie " - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot 
...... ... ... zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym: (wpisać) 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? 

TAK □ NIE X Na części stron tak, na części nie □ (dopuszczalne je.I// podmiot 
prowadzi ·,węcej nit I stronę mtcn,etowq) 

W przypadku odpowiedzi „ Na części stron tak, na części nie " - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot 
.. . ... ... ... zapewnia infomiacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania: (wpisać) 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.- na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszpaznaczyćjednqodpowiedź) 

TAK □ NIE X 
W przypadku odpowiedzi„ TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: 

Liczba wniosków - ogółem: · · · i,;,;,iśaJj · 

Nazwy użytych form komunikacj i określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form: 
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - I raz, druk w alfabecie Braille 'a - 3 razy) 
... .. ....... .... .. ... .............. . ... .. .. .... . ' ...... .... ....... ..................... ... .. ' ... ............................... .. ....... .............. ~ ....... . 
····· ··· ············ ···· ··· ······· ·· ·· ····· ······· ······· ·· ···· ····· ···· ····· ·· ········ ············ ····· ···· ····· ···· ···· ···· ··· ··· ················· ··-········ ... .. . .. . . ..... . ....... . . .. NIE DOTYCZY 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

Uwaga: pon iższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego - tj . od 20.09.20 I 9 r. do O I.O 1.2021 r. 

1. Czy w okresie sprawozdawczym 
(proszę zaznaczyć 1ednq odpowiedi) 

podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

TAK □ NIE X 

W przypadku odpowiedzi„ TAK" - prosimy o podanie ponitej dodatkowych informacji: 

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: 
· · · (,vpiiac)" 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaj u dostępu alternatywnego : (proszę opisać slowme) 

... .. ...... ............ .... ... .. ...... ... . .. .... ... .. ....... ...... .. ..... ... ...... .... ..... .... .. ..... ............ ... .. .... .... ... .... . .... .. .... .... ........ ............... ..... 
•• •• ••• •• ••• • •••• •• • • •••• • • ••••• • ••• •• • ••• • • • ••• • •••• • • •• •••• • •• • ••• • •• •• • • • • ••• ••••• ••• • •••• ••••••• • • • •••• • ••• • •• •• • • • •• •• ♦ ♦ O • • •• • •• ••• • ••oo• • • • •• • •• • ••• • • •• • • •• •• •• • • • •• • • • " • 

····· ··········· ·· ... ... .... .... .......... .... ... .. .. .... ....... .. ....... ....... ....... ..... ......... .......... ..... ......... .... ... ..... ... .... ....... ... ............. ...... .... 
······· ···· ··· ····"· ···· ·· ····· ········· ······ ··· ·········· ··· ·········•····· ··· ····· ·· ···· ·· ········· ···· ····· ····· ··· ·· ····· ······ ·· ····· ········ ··· ·· ·· ········ ·· ········· · 
NIE DOTYCZY 

··· ··· ···· ········ ·· ···· ····· ·· ········ ····· ··· ··· ····· ··· ······· ·········· ········ ··· ·· ·· ·· ········ ······ ·· ········ ··· ······· ···· ··· ····· ··· ·· ············· ···· ··· ··· ·· ····· ·· 
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, 
w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? (proszę zaznaczyć jedną odpow,edi) 

TAK □ NfE X 

W przypadku odpowiedzi„ TAK" - prosimy o podanie ponitej dodatkowych Informacji: 

Liczba przypadków zastosowania dostępu a lternatywnego w postaci wsparcia technologicznego: 
·--r,,;,;;;,,r 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaj u dostępu alternatywnego: (pros=ę op,.wć slowmeJ 

·· · ··· ······ ··· ··· ······ ··· ·· ··· ··· ··· ·· ······ ·· ··· "· ····· ··· ···· ··· ·· ·· ·· ··· ··· ····· ···· .. , , . , , ... .... .... ...... .. .... ................ ....... .. ...... ... ..... ..... .. ..... ....... 
·· ········ ·· ····· ····· ···· ········· ··· ···· ····· ·· ····· ···· ··· .. ,, ...... .......... .. ... ............ . .. ..... .. ..... ........ ..... .... ..... .............. ........ ...... ............... 
··· ··· ·· ·· ··· ···· ····· ··· ··· ··· ···· ····· ···· ·· ······ •···· ··· ···· ·· ··········· ··· ········· ···•··•····· ······ ····· ·· ·· ·· ·· ···· ······ ····· ·· ······· ··· ······ ··· ···· ··· ··· ·· · ··· ···· · NIE DOTYCZY 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznac=yć1ed11q odpowiedź) 

TAK □ NIE X 

W przypadku odpowiedzi„ TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: 

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacj i funkcjonowania 
podmiotu: 

·--r,;pi.ióć)" 
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Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: {proszę opisać slow111e) 

········································· ···· ··· ····· ································· ···· ······· ··········· ·· ······ ·· ········ ··· ·· ········ ·· ··· ·· ······························· 

............... ...... ......... ...... ..... ...................... .. .. .................... ... .. .................... .......... ........................................... ............ 

··· ··········································· ·· ······ ·· ···································· ········ ········ ······ ··· ·· ··· ·· ··•······························ ··················· · 

... ..... .... ........... ..... ......... .......... ................... .....
......... .. ... .... ... .. .... ......... ............. ......... .... ... ...... ................................. 

NIE DOTYCZY 

4. Czy w okresie sprawozdawczym 
(proszę zaznaczyć jednq odpowiedź) 

podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? 

TAK □ NIE X 

W przypadku odpowiedzi „ TAK" - prosinry o poda11ie poniżej dodatkowych i11/ormacji: 

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej : ···r•'i>iśacr 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: {prostę opisać slow111e) 

NIE DOTYCZY 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie) 

NIE DOTYCZY 

················································ ······ ·· ·· ··· ···· ·· ···· ·· ·· ··· ······ ········· ···· ············································
························ ······ ···· 

! z l s l K l o l R I N I I I K l @ I P l o l w l 1 I A I T l . l r l o l z l N I A I N I . I P I L I 111111111 1 

(e-mail kontaktowy osoby, która wypelnilafornwlan - WYPEŁNIAĆ WJELKJMI llTERAMI) 

(telefon kontaktowy) 
(miejscowość, data) 


