
Deklaracja dostępności 

 

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach 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 http://www.sppogorzalki.com.pl 

Data publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2012 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021 

  

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. 

Treści niedostępne: 

 Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie 

zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze; 

 Część plików nie jest dostępna cyfrowo; 

 Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi; 

 Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych; 

 Kontrast nagłówków załączników w stosunku do tła na stronie nie zapewnia 

minimalnej proporcji 4,5:1 

 „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej 

funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne 

obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Wyłączenia: 

 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności; 

Ułatwienia na stornie internetowej: 

 Osoby umieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one 

zrozumiałe ora formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności; 

 Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych- w zdecydowanej większości 

otwierają się w tym samym oknie; 

 mapa strony. 

Skróty klawiszowe 

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w 

konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami 

użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiszowych 



 

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Anna Mikuć, email: szkola@pogorzalki.onmicrosoft.com. Kontaktować 

można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 71 99 307. Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 

dostępności. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś jej 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 chodzi , 

 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 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. 

Link do strony internetowej Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl) 

 

https://rpo.gov.pl/


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. 

Szkoła posiada trzy wejścia do budynku. Jedno w najstarszej części szkoły jest zamknięte dla 

osób z zewnątrz, pełni rolę wyjścia ewakuacyjnego.  Wejście odbywa się drzwiami głównymi 

znajdującymi się w nowej części budynku, usytułowane jest od strony drogi gruntowej.  Drzwi 

nie otwierają się automatycznie. Wejście jest zadaszone i wykonane z jednym stopniem 

schodowym. Trzecie wejście do budynku jest z podjazdem dla niepełnosprawnych, 

usytułowane od strony drogi, drzwi nie otwierają się automatycznie. Teren jest ogrodzony, 

posiadający dwie bramki wejściowe + brama wjazdowa na parking.  

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.  

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. 

W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom 

niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Wejście z podjazdu dla 

niepełnosprawnych prowadzi na pierwsza kondygnację, gdzie znajduje się sekreteriat. 

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

indukcyjnych 

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych.  W budynku  znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Usytułowana na 

parterze budynku w niewielkiej odległości od klatki schodowej.   

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych     

Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku szkoły znajdują miejsca 

umożliwiających zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub 

online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.        

Na terenie Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza 

języka migowego. W przypadku zebrań z rodzicami nie ma możliwości zatrudnienia tłumacza 

języka migowego z zewnątrz. 

Szkoła podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie 

umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. 


