
Informacja o dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 

Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej 

im. Jana Pawła II w Lublinie,  

20-327 Lublin,  

ul. Hanki Ordonówny 4. 

Ośrodek składa się z dwóch budynków – budynek szkoły przy ul. Hanki Ordonówny 4 oraz 

budynek internatu przy ul. Pogodnej 54. Budynek szkoły jest trzypoziomowy z podpiwniczeniem, 

bez wind umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy poziomami. 

Do budynku prowadzą trzy wejścia bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście główne 

znajduje się od strony ul. Hanki Ordonówny. Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku szkoły. 

Na terenie Ośrodka nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany do korzystania przez osoby poruszające się 

na wózku inwalidzkim ale jest wyposażony w schodołaz gąsiennicowy umożliwiający transport 

zarówno do budynku, jak i wewnątrz budynku. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji 

oraz pomocy przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Obiekt jest monitorowany w całości. 

Na parterze znajduje się korytarz z którego jest dostęp do portierni, gabinetów, sal lekcyjnych oraz 

oddziałów przedszkolnych. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób 

niepełnosprawnych. Przestrzenie zarówno na parterze, jak i na piętrach są wolne od barier 

poziomych oraz pionowych. Wszystkie drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 

W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele ze znajomością języka migowego. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

Budynek internatu mieści się przy ul. Pogodnej 54 i dostęp jest z poziomu ulicy. Obiekt jest 

czteropoziomowy wraz z podpiwniczeniem i wyposażony jest w windę umożliwiającą  

przemieszczanie się pomiędzy poziomami. Do budynku prowadzą trzy wejścia, główne wejście 

znajduje się od strony ul. Pogodnej. 

Na parterze budynku znajduje się portiernia, pomieszczenia biurowe oraz stołówka. Osobami 

oddelegowanymi do udzielania informacji oraz pomocy przy wejściu głównym są pracownicy 

obsługi. Obiekt jest monitorowany w całości i jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru. 

Przestrzenie zarówno na parterze, jak i na piętrach są wolne od barier poziomych oraz pionowych. 

Wszystkie drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 

W internacie zatrudnieni są wychowawcy ze znajomością języka migowego. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 


