Deklaracja dostępności
Wstęp
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
https://www.sp1leszczyny.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11
października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w
sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora
publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej Szkoły Podstawowej w https://www.sp1leszczyny.pl

Daty publikacji i aktualizacji
1. Data publikacji strony internetowej – 2017.09.01
2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia
2019r. poz. 858) strona internetowa jest:
- w pełni zgodna pod względem technicznym,
- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum
korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one
dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle
przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej
logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości
będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty
przygotowywane były poprawnie;
nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą
rozpoznać narzędziem OCR.
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy zdjęć w postaci tekstu
alternatywnego

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot
publiczny.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie
https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod
względem technicznym.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
1. Pod adresem http://www.sp1leszczyny.pl/index.php/kontakt dostępne
są dane teleadresowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Czerwionce-Leszczynach
2. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Piórecka.
3. E-mail: u.piorecka@sp1leszczyny.pl
4. Telefon: 32 4311 330
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 nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•
•
•
•

Organ nadzorujący: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II
Adres: Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 77c
E-mail: sekretariat@sp1leszczyny.pl
Telefon: 32 4311 330

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony
internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
1. Szkoła mieści się w budynku składającego się z dwóch segmentów A i B.
2. Wejście główne do szkoły znajduje się od strony ul. Ks. Pojdy 77c i jest
łatwo dostępne (brak schodów). Nad wejściami nie ma głośników systemu
naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
3. Wejście drugie znajduje się w segmencie B od strony parkingu. Nad
wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące oraz brak podjazdu dla osób
niepełnosprawnych.
4. Segment A w którym mieści się sekretariat, biblioteka szkolna, świetlica
oraz stołówka jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. W segmencie znajduje się winda oraz podjazdy wraz z
barierkami.
5. Segment B jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością
ruchową, zamontowana winda pozwala poruszać się tylko po parterze
segmentu.
6. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku
szkoły w każdej sprawie. Szkoła posiada wyznaczone miejsce parkingowe
dla osoby niepełnosprawnej od strony wejścia głównego (przy bramie,
przy głównej ulicy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

