
Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Świbie

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Świbie 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 Podstawowej im. Jana Brzechwy            w Świbie

• Data publikacji strony internetowej:2018.09.01

• Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021.08.01

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:

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-04 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.

• Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-08-04

• Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Ambrozik

• E-mail: spswiba@wp.pl

• Telefon: 627819223

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

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 sprawie

zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej

wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Szkoła

Podstawowa im. Jana Brzechwy w Świbie mieści się w jednym budynku i dysponuje czterema

wejściami. Dwa z nich nie posiadają barier architektonicznych i są przystosowane dla osób

niepełnosprawnych. Wejścia nie  posiadają  podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Budynek szkolny składa się z dwóch części.

Jedna dobudowana w roku 2018 posiada przestrzenie wolne od barier. Druga jest piętrowa – posiada

schody. Budynek nie posiada windy. Szkoła dysponuje toaletą dostosowaną do potrzeb osób

niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach

indukcyjnych. Budynek nie posiada platform, pochylni,  informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

niepełnosprawnych. Na parkingu szkolnym brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób

niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych

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

psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz



posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa

asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. W Szkole Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Świbie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na

miejscu oraz online. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, występują oznaczenia kontrastowe.


