DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W UJANOWICACH
Na podstawie art 12 pkt 7 ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DZ.U.848) dalej
zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” oraz strukturę dokumentu elektronicznego
Deklaracji Dostępności, która ma zastosowanie do strony internetowej.
Data publikacji i aktualizacji.
Data publikacji strony internetowej 01.09.2017 r. Strona jest na bieżąco
aktualizowana. Data istotnej ostatniej aktualizacji 27 luty 2021.
Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Ujanowicach 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.zsujanowice.edu.pl „Zabawa, Nauka, Wychowanie”.
Podmiot nie ma aplikacji mobilnych.
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•
•
•

•
•

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
dotyczących osób niewidomych;
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
strona wyświetla informacje tylko w języku polskim.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu, poprzez jasny podział na: Przedszkole, Szkoła
Podstawowa, Dla Rodziców oraz wyodrębnione części składowe strony:
• podwyższony kontrast,
• możliwość powiększenia liter,
• możliwość pomniejszenia liter,
• podświetlane informacje
• nawigacja klawiaturą
• skala szarości
• jasne tło

• wyłączenie animacji na stronie,
• możliwość odczytania na głos zawartych treści
• nagrane filmy z uroczystości szkolnych łatwe do odtworzenia.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklaracje sporządzono dnia 15.10.2020 r., a ostatnio poddano przeglądowi
19.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
poprzez:
informacje
przekazywane
przez
e-mail
na
adres:
gimujanowice@szkola.wp.pl
Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu (18) 3334011. Tą samą
drogą należy składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem
udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, jej elementów, ewentualnie
zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
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, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji np. przez: odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, ze wskazaniem, o którą stronę
internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także we
wniosku określić sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie , nie później
jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny powinien poinformować o tym fakcie wnoszącego
żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie

dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę ,
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich http//
www.rpo.gov.pl /
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Ujanowicach jest w niewielkim stopniu
dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Dla osób na wózkach
dostępna jest hala gimnastyczna oraz biblioteka szkolna i pracownia informatyczna
mieszczące się na dolnym korytarzu. Wejście do hali znajduje się od strony dziedzińca
szkoły i wyposażone jest w podjazd. Dla samochodu osoby niepełnosprawnej dostępny
jest parking bezpośrednio przed halą sportową.
W przypadku Samorządowego Przedszkola, placówka jest dostosowana
w przeważającej większości dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Do przedszkola
dla w/w osób dostępne jest wejście od frontu budynku, przed którym znajduje się
parking gdzie zostało wydzielone miejsce parkingowe dla samochodu osoby
niepełnosprawnej. Trzy sale, szatnia, stołówka, sala sensoryczna oraz toaleta dla dzieci
niepełnosprawnych, znajdują się na parterze. Przy pozostałych wejściach do szkołyprzedszkola, konieczna jest pomoc osób trzecich. Szkoła nie posiada windy, pochylni
i innych niezbędnych urządzeń dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ
sale lekcyjne znajdują się na piętrze. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń
w alfabecie Braille'a ani kontrastowych oznaczeń dla osób słabowidzących lub
niewidomych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na
miejscu lub on-line.

