
Dostępność architektoniczna  

w Zespole Szkół nr 26 

 

Siedziba Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie zlokalizowana jest w jednym budynku. 

Sposób dojazdu 

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Urbanistów  

Dojście piesze możliwe jest od ulicy Dickensa i Korotyńskiego. 

Wjazd samochodem możliwy jest od ulicy Urbanistów 

Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się  w odległości 1800m.  

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy ulicy Dickensa. 

Najbliższe przystanki tramwajowe:  

Korotyńskiego 03 – kierunek Centrum – linie 7,9,15 

Korotyńskiego 04 – kierunek Okęcie – linie 7,9,15 

Grójecka 03- kierunek Centrum- linie 7,9,15 

Grójecka 04- kierunek Okęcie- linie 7,9,15 

Najbliższe przystanki autobusowe: 

Urbanistów -  linie 157, 521 

Pętla autobusowa „Szczęśliwice” - linie 184,186,521,128 

Dickensa 05- linie 128, 186, 414 

Dickensa 06- linie 128,186,414 

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić 

aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ 

Na parkingu wzdłuż ul. Urbanistów zlokalizowanym przed wejściem głównym do szkoły 

znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.  

 

 

 

https://www.wtp.waw.pl/


Budynek szkoły, ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa  

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, które znajduje się od ul. Urbanistów. Wejście 

główne  jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - pochylnia. 

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Wyposażony jest  platformę umożliwiającą dostęp 

do każdej kondygnacji. Platforma dostosowana do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Oznakowanie przycisków jest wypukłe, bez oznakowania brajlem. Brak 

komunikatów dźwiękowych informujących o numerze pietra. 

Toaleta damska i męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym 

piętrze. 

Osoby niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp do każdej sali lekcyjnej, gabinetów 

terapeutycznych,  gabinetu dyrektora, pedagoga. 

W budynku są dwie klatki schodowe. Stopnie schodów są proste, bez wystających nosków. 

Brak fakturowych oznaczeń przed stopniami oraz brak kontrastowych oznaczeń stopni. 

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych oraz nie działa tłumacz języka 

migowego. 

W budynku nie ma zamontowanych tyflotablic informujących o rozkładzie pomieszczeń                

i ewakuacji. 

Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez cztery wejścia ewakuacyjne umożliwiające wyjście 

osobom niepełnosprawnym.  Budynek nie jest wyposażony w maty oraz krzesła do ewakuacji 

z wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.  Brak również windy do celów ewakuacyjnych.  

 


