Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Wojcieszycach

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w
związku z wdrożeniem WCAG 2.1.Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest
umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej w
Wojcieszycach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o
dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp
Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach im. Jana Pawła II w Wojcieszycach
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą 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 w Wojcieszycach o nazwie http://www.spwojcieszyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1.Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej
wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audio-deskrypcji lub treści alternatywnej.
4. Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na
ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia
deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w
pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez
programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Przygotowanie deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę
Podstawową w Wojcieszycach.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe




Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator: Michał Rogowski
E-mail: spwojcieszyce@wp.pl
Telefon: 757551638

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: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Wojcieszycach
Adres: ul. Szkolna 2, 58-560 Wojcieszyce, województwo dolnośląskie, powiat
karkonoski
E-mail: spwojcieszyce@wp.pl
Telefon: 757551638

Skargę można złożyć
https://www.rpo.gov.pl/
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Dostępność architektoniczna
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach, ul. Szkolna 2, 58-560 Wojcieszyce
- składa się z trzech budynków: A, B i Świetlicy Wiejskiej.
1) Opis dostępności wejścia do budynku A - Szkoła
Budynek posiada 2 wejścia. Wejście główne i wejście tylne - ewakuacyjne. Żadne z wejść nie
umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest
dwukondygnacyjny, duża ilość schodów na poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na
wózku inwalidzkim.
2) Opis dostępności wejścia do budynku B – odział przedszkolny
Budynek posiada jedno wejście – wejście główne. Wejście to nie umożliwia dostanie się do
budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest dwukondygnacyjny, duża ilość schodów na
poziomach uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
3) Opis dostępności wejścia do budynku – Świetlicy wielskiej/Sali gimnastycznej
Budynek posiada dwa wejścia – wejście główne i poboczne. Wejście główne posiada podjazd
i umożliwia dostanie się do budynku na wózku inwalidzkim wprost z poziomu terenu.
Budynek jest jednokondygnacyjny.
4) Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet.
Żadna z toalet w budynku A i B nie jest dostępna dla osób na wózku inwalidzkim ze względu
na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W
korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Jedynie toaleta w świetlicy wiejskiej posiada
dostępność i umożliwia dostanie się do toalety na wózku inwalidzkim.
5) Opis dostosowań na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynkach
nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
6) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych - brak.
7) Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeń.
Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online.

Budynki nie są wyposażone w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online
ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wojcieszycach.

Dane adresowe:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycach
ul. Szkolna 2
58-560 Wojcieszyce
Telefon: 757551638

