
Dostępność architektoniczna 
Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 13, 86-050 Solec 
Kujawski 

Budynek Szkoły 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście boczne zlokalizowane z prawej strony od wejścia 
głównego do budynku od ul. 23 Stycznia 13, jest pozbawione barier architektonicznych i 
posiada podjazd pod wózki. Do wejścia głównego od ul. 23 Stycznia 13 dla uczniów rodziców i 
interesantów szkoły prowadzą schody, brak innych barier zewnętrznych, po wejściu do 
budynku znajdują się korytarz oraz schody. 
Punk informacji i obsługi interesanta także dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się 
po lewej stronie od wejścia głównego. Korytarz jest na tyle szeroki by swobodnie mogła 
przejechać osoba na wózku. 
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku jest  
winda mieszcząca jedną osobę na wózku. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w korytarzu, pierwsze 
pomieszczenie po prawej stronie. 
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 

Informacje ogólne 

Przy wejściu do budynku zamieszczone jest odpowiednie oznaczenie. Ponadto na drogach 
prowadzących do budynków zlokalizowane są drogowskazy. W budynku znajdują się 
oznaczenia informujące o klasach i pokojach pracownikach. 
Punktem informacyjnym jest pokój pracowników obsługi, który zlokalizowany jest w budynku 
na parterze po prawej strony od wejścia oraz sekretariat zlokalizowany na I piętrze w pok. Nr 
9. Dojście do punktu informacji jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
W punkcie informacyjnym i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego 
języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły i powinna być 
zgłoszona minimum 3 dni przed wizytą w szkole. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. 
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Urzędu Miasta 
poświęconej temu tematowi. 
 
 

https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/category/zapewnienie-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/
https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/category/zapewnienie-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/

