
Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie 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 (Dz. U. z2019 r. poz. 848) 

oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. 

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. 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 
http://www.spgrodkow.psary.pl/ 
 

Dane teleadresowe placówki 

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak  

Gródków, ul. Leśna 2 

42-575 Strzyżowice 

Tel/fax: 32 267 22 40 

e-mail: spgrodkow1@wp.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 28.05.2018r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.07.2018r. 

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. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany). 

2. Niektóre materiały graficzne – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów. 

3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. 

4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-23. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spgrodkow.psary.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jLqpR94DZYIS586fjGT3yLcKrH-lZ5_ey0GX1zVhpGI8f4ig6sRLdf5Q&h=AT2HPPcraDaCjRhjLurdKhpPj7zEJQc1lxLdY5caj1c0DZ7-iteh6A4uHNIDfHKIGgnHuRRZTh0cM_E6Isic-ACQdC8fs9C8oYvPYu6Rc4Kg07nNTAbe5mNPzfLdKwo1sA
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

osoba kontaktowa – Beata Polaniecka, 

adres e-mail – spgrodkow1@wp.pl  

numer telefon – 32 267 22 40 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedura wnioskowo - skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich 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 lub aplikację mobilną chodzi oraz 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: https://www.rpo.gov.pl/  

 

Dostępność architektoniczna 
 

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Leśnej 2. 

2. Szkoła jest ogólnodostępna w godzinach pracy. Aby dostać się do budynku, należy 

zadzwonić domofonem usytuowanym na wysokości ok. 140 cm (po prawej stronie 

drzwi).  

3. Budynek jest jednopoziomowy i podpiwniczony. 
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4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych itp. 

5. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

6. Na terenie przylegającym do placówki znajduje się parking z wydzielonym 1 

miejscem dla osób niepełnosprawnych. 

7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. 

8. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online. 

9. Szkoła posiada schodołaz gąsiennicowy. 

10. Do pomocy osobie niepełnosprawnej przy pokonaniu schodów przy wejściu do szkoły 

jest oddelegowany pracownik obsługi. 

11. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się z doku, od ulicy 

Leśnej. 

12. Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy. Aby dostać się do budynku, 

należy zadzwonić domofonem usytuowanym na wysokości ok. 140 cm (po lewej 

stronie drzwi).  

13. Budynek jest jednopoziomowy i niepodpiwniczony. 

14. W budynku znajduje się pochylnia 

15. Łazienki są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

16. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. 

17. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online. 

 

 

Aplikacje mobilne 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych 

 


