Deklaracja dostępności Szkoła
Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w
Kwakowie
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie 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 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie.
•
•

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
•

część plików stanowiących załączniki do artykułów np. skany dokumentów,
zdjęcia

Wyłączenia
•

część plików stanowiących załączniki do artykułów np. skany dokumentów,
zdjęcia - dokumenty

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•
•

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-0331

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Wojtaszek.
E-mail: a.wojtaszek@sp-kwakowo.pl

•

Telefon: 598462080

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: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w
Kwakowie
Adres: ul. Słupska 5 76- 251 Kobylnica
E-mail: sekretariat@sp-kwakowo.pl
Telefon: 598462080

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
2020-03-31
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Kwakowie
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie 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 Biuletyn Informacji
Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie.
● Data publikacji strony internetowej: 2019-12-28
● Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-28
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
● Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
● Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
● Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Hordejuk.
● E-mail: a.hordejuk@kobylnica.pl
● Telefon: 577027580
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. Polskich Olimpijczyków w
Kwakowie
● Adres: 76-251 Kobylnica, Kwakowo, ul. Słupska 5
● E-mail: sekretariat@sp-kwakowo.pl

● Telefon: 598111421
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek Szkoły Podstawowej przy ulicy Słupskiej 5 w Kwakowie
Wejście główne do budynku szkoły od strony ul. Słupskiej poprzedzone jest
schodami, brak
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście od strony placu zabaw posiada
podjazd dla
osób niepełnosprawnych do pomieszczeń na parterze. Znajdują się tam trzy sale
lekcyjne, dwa
oddziały przedszkolne, świetlica, stołówka, szatnia oraz toalety.
Na pierwszym piętrze znajduje się pięć sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat,
gabinet
logopedy oraz pedagoga i psychologa.
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są wszystkie pomieszczenia na
parterze budynku.
Komunikacja pomiędzy parterem, a piętrem odbywa się poprzez wydzieloną klatkę
schodową ze
schodami. W budynku nie ma windy.
Przy wjeździe na teren Szkoły Podstawowej znajduje się mały parking, nie ma
wyznaczonego
miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
znajduje się
przy wejściu od strony placu zabaw (przy podjeździe) jednakże nie jest oznaczone.
Do budynku można wejść z psem asystującym w ograniczonym zakresie (np. w czasie
trwania
zajęć lekcyjnych) ze względu na bezpieczeństwo uczniów.
Na terenie obiektu nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego. Obsługa
osób
niesłyszących może być realizowana tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Budynek Sali Gimnastycznej przy ulicy Słupskiej 3b w Kwakowie.
Budynek jednokondygnacyjny, posiada dwa wejścia oba poprzedzone schodami bez
podjazdu. Na
parkingu przed salą gimnastyczną przy ulicy Słupskiej 3b nie zostało wyznaczone
miejsce dla osób
niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym w ograniczonym
zakresie (np.
w czasie trwania zajęć lekcyjnych) ze względu na bezpieczeństwo uczniów.
deklaracja dostępności

