Deklaracja dostępności – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji
Podziemnej w Pieszycach
Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. PHOP
w Pieszycach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach
zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sp1pieszyce.pl zgodnie
z ustawą 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 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji
Podziemnej w Pieszycach.
Data publikacji strony internetowej: 2020.03.25.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
włączeń wymienionych poniżej:
wersja cyfrowa plików nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji
o ich formacie, rozmiarze oraz języku,
brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
brak mapy strony lub wyszukiwarki,
przy powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony.

Do końca 2021 roku strona zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.19. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony
internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anita Śliwińska, adres poczty
elektronicznej sp1pieszyce@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu +48 74 8365 220. 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 lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej,
powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje

o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich .
Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach,
ul. Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce
Do budynku prowadzi 1 główne wejście od ul. Ogrodowej. Wejście znajduje się na poziomie
gruntu.
Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dla gości jest możliwość wejścia jedynie
do przedsionka szkoły. Jeśli na portierni nie ma osoby, która może udzielić pomocy istnieje
możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem +48 74 8365 220 lub przez domofon.
Pracownik sekretariatu poda dalsze instrukcje.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarz, pomieszczenia na parterze i piętrze. Na piętro
prowadzi winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej
stronie za drzwiami prowadzącymi do części sportowej.
Na parkingu wzdłuż ogrodzenia szkoły wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Na terenie szkoły nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach,
ul. Mickiewicza 8, 58-250 Pieszyce
Do budynku prowadzą 2 główne wejście, 1 od ulicy Mickiewicza, drugie od ulicy ks. Emila
Pagacza. Wejścia znajdują się na poziomie gruntu.
Główny sekretariat szkoły obsługujący gości znajduje się w budynku przy ulicy Ogrodowej 23.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie
ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Na terenie szkoły nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

