DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WSTĘP
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie 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.sp1wschowa.pl
Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020r.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
Deklaracje sporządzono dnia 23.09.2020r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika
Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.

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:
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
e-mail: sekretariat-sp1wschowa@o2.pl
telefon: 65 540 35 61
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
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 audio-deskrypcji 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, 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
1.
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kazimierza
Wielkiego, prowadzą do niego schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu
naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2.
Drugie wejście z drzwiami dwuskrzydłowymi zlokalizowane jest w tylnej części
budynku od strony boiska szkolnego. Wejście na salę gimnastyczną jest bez schodów,
natomiast do części dydaktycznej prowadzą wąskie schody z poręczą.
3.
Budynek szkoły składa się z 4 kondygnacji: przyziemie, parter, I piętro, II piętro.
4.
Na parterze oraz na I i II piętrze znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
bez możliwości wjazdu osobie na wózku inwalidzkim,
5.
Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek ogólnodostępny, za pomocą którego
można wezwać pracownika Szkoły , który udzieli wszelkiej pomocy osobie ze szczególnymi
potrzebami w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie Szkoły Podstawowej.
6.
W budynku brak jest windy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
7.
Schody są oznakowane taśmami ostrzegawczymi.
8.
Przy wszystkich schodach znajdują się poręcze.
9.
W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
10.
Na budynku szkoły brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o
wejściu do budynku.
11.
Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
12.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

UŁATWIENIA
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1172 i 1495) osoba niepełnosprawna
wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności
budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także
do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.
Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie
psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu
potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień
weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby

niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba
niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go
na smyczy.

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
•
•
•
•
•
•

podwyższony kontrast,
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
skala szarości,
odwrócone kolory,
czytelna czcionka,
podświetlane linki.

