
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie  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 Zespołu Szkolno-Przedszkolny w 

Szemudzie: http://www. sp.szemud.pl 

Data publikacji strony internetowej- 02.09.2019 

Data aktualizacji- 15.03.2021 

 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 z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie 

posiada alternatywnej wersji tekstowej, 

 publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści 

alternatywnej, 

 część plików nie jest dostępnych cyfrowo.  

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 

Odnośniki otwierają się w nowych oknach. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na 

podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych. 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Justyna Wicon. Kontaktować można się także dzwoniąc 

na numer telefonu 586764182. 



W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji 

niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. 

 Informacje na temat procedury 

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: 

1. dane osoby zgłaszającej żądanie, 

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi 

3. 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. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie powinien zrealizować żądanie 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Szemudzie 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, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Szemudzie  może zaproponować alternatywny sposób dostępu 

do informacji. 

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie   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 www.rpo.gov.pl 

  

Dostępność architektoniczna: 

Budynek A- trzykondygnacyjny 

http://www.rpo.gov.pl/


Do budynku A prowadzi 6 wejść, spośród których 3 stanowią wejście z poziomu 

0. Główne wejście zlokalizowane jest przy ul. Szkolnej. Prowadzą do niego 3-

stopniowe schody. Nie jest ono wyposażone w podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Do wejścia z  lewej strony prowadzą schody z trzema 

stopniami i jest ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Pochylnia posiada poręcze mocowane na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny 

ruchu. Ciągi piesze zapewniają samodzielność  poruszania się osobom z 

ograniczoną mobilnością i percepcja oraz uwzględniają bezpieczeństwo 

poruszania się użytkowników: 

- trasę wolną od przeszkód o szerokości minimum 1,8 m, 

- równa powierzchnię , 

- poprawne oświetlenie.  

Działka szkoły jest ogrodzona a szerokość furtki wynosi minimum 90 cm 

Przy wejściu do budynku znajduje się " plac przed wejściowy", w obrębie 

którego znajdują sie siedziska i stojaki na rowery. Wewnątrz budynku posadzki 

są równe, antypoślizgowe oraz odporne na odkształcania. Ściany i posadzki są 

ze sobą skontrastowane poprzez zastosowanie odmiennych kolorów. Minimalna 

szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 90 cm Budynek nie posiada windy 

i brak toalet z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Budynek B- trzykondygnacyjny 

Do budynku B prowadzą 2 wejścia, spośród których 1 stanowi wejście z 

poziomu 0. Główne wejście zlokalizowane jest przy ul. Szkolnej. Prowadzą do 

niego 3-stopniowe schody oraz jest wyposażone w podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Pochylnia posiada poręcze mocowane na wysokości 75 i 90 

cm od płaszczyzny ruchu. Ciągi piesze zapewniają samodzielność  poruszania 

się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcja oraz uwzględniają 

bezpieczeństwo poruszania się użytkowników: 

- trasę wolną od przeszkód o szerokości minimum 1,8 m, 

- równa powierzchnię , 

- poprawne oświetlenie.  

Działka szkoły jest ogrodzona a szerokość furtki wynosi minimum 90 cm 



Przy wejściu do budynku znajduje się " plac przed wejściowy", w obrębie 

którego znajdują sie siedziska i stojaki na rowery. Wewnątrz budynku posadzki 

są równe, antypoślizgowe oraz odporne na odkształcania. Ściany i posadzki są 

ze sobą skontrastowane poprzez zastosowanie odmiennych kolorów. Minimalna 

szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 90 cm Wewnątrz budynku 

znajdują się 3 schody umożliwiające zejście na parter i jest wyposażone w 

podjazd umożliwiające zjazd na parter. Pochylnia posiada poręcze mocowane na 

wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu. Budynek nie posiada windy. 

Zapewniono toaletę dla osób niepełnosprawnych. 

 

 


