Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Somoninie
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 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
niniejszej placówki
.
- Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
- Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych
Web Content Accessibility Guidelines 2.1, w takim zakresie jak
- Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy
brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność
(m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności
sposobów wprowadzania danych),
- Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów
PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób
niewidzących.

Wyłączenia
- Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu
publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
- Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-21
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-21
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Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe
- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Wyszecki
- E-mail: spsomonino@op.pl
- Telefon: 586845643

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:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
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 prowadzącego szkołę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
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-

Organ prowadzący szkołę: Wójt Gminy Somonino
Adres: ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino
E-mail: ug@somonino.pl
Telefon: 58 684-11-21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna
Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach.

Budynek oddziałów przedszkolnych grup 3, 4,5,6 latków przy ulicy Wolności 42 oraz budynek
oddziałów klas I –VIII przy ulicy Osiedlowej 17

Wejście w obu budynkach z poziomu gruntu zabezpieczone jest przez system kontroli dostępu.
W celu wejścia do budynków przez osobę postronną należy użyć przycisku dzwonka,
znajdującego się na drzwiach wejściowych. W budynkach znajdują się schody prowadzące do
szatni. Przed budynkami nie ma wyznaczonego miejsce parkingowego dla osób
niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających
poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. W budynkach znajdują się toalety
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Osiedlowej 17 jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada
windę

W budynkach na każdym poziomie znajduje się korytarz, wejścia do wszystkich pomieszczeń
nie posiadają progów.
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W budynku przy ul. Wolności 42 przy alternatywnym wejściu do szkoły i wewnątrz jest podjazd
dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków szkoły ma prawo wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także
określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
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sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
także złożyć wniosek do: Rzecznika Praw Obywatelskich .

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 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
Szkoły Podstawowowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie
.
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