DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
DLA STRONY PODMIOTOWEJ
Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony podmiotowej 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 podmiotowej Szkoły Podstawowej
im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie.
Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Bolka 8c
59-420 Bolków
Data publikacji strony internetowej:01.09.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:10.02.2021 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona podmiotowa 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:
Treści niedostępne
 Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz
rozmiarze
 Brak mapy strony
 Brak tekstów alternatywnych dla zdjęć i obrazków
 Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Zmiana rozmiaru strony.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku
wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Graszkiewicz
e-mail: justyna.graszkiewicz@gmail.com
telefon: 757413211
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,
aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na
warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z
zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
1. Budynek Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie zlokalizowany
jest na ul. Bolka 8c w Bolkowie.
2. Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście główne oraz 2 wejścia prowadzące do segmentu A
i C. Wejście na halę gimnastyczną od strony ul. Bema.
3. Na terenie szkoły zainstalowano monitoring.
4. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabo widzące.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. W budynku brak jest windy.
9. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
10. Do budynku szkoły i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść
z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
11. W okolicy szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
12. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu oraz za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
13. Aplikacje mobilne – Brak aplikacji mobilnych.

