Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu
Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa w Kamieniu 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 www.spkamien.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 15.09.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
Niezgodności lub wyłączenia:
 brak

opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
niepełnosprawne;
 formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego
tytułu;
 w kodzie HTML i CSS mogą pojawiać się błędy, sprawiające iż artykuły mogą być nie czytelne przez
programy czytające ekran.
Ułatwienia na stronie
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 przełącznik kontrastu;
 przełącznik zmiany kolorów na odcienie szarości;
 przełącznik podkreślania tekstu.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 22.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną
jest p. Dorota Malinowska, adres e-mail: spkamien@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu (82) 567 01 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
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, można złożyć skargę na takie działanie i przekazać ją do
Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej:
1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od strony ulicy, drugie od podwórza. Dodatkowo szkoła
posiada dwa wyjścia ewakuacyjne.
2. Budynek jest trzykondygnacyjny. Brak podjazdu do budynku szkolnego dla wózków inwalidzkich.
3. Przed szkołą znajduje się parking dla interesantów (bez wyznaczonego miejsca dla osób
niepełnosprawnych) - bariery architektoniczne uniemożliwiają dojazd z parkingu do szkoły dla osób
niepełnosprawnych. Drugi parking dla interesantów znajduje się w bliskiej odległości od budynku
(wzdłuż budynku szkoły) bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
4. Szkoła nie zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (brak
pomieszczenia dla psa).
5. Budynek szkoły jest monitorowany.
6. W szkole na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Aplikacje mobilne
Szkoła Podstawowa w Kamieniu nie udostępnia aplikacji mobilnych.

