
Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa im. Józef Weszki w Rudołtowicach 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: sp8.edu.pl 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-15. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

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: 

 Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego. 

 Strony internetowej nie obsługują standardowe skróty klawiaturowe. 

 Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich 

ilość. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były 

w pełni dostępne cyfrowo.  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Katarzyna Wybrańczyk , sprudoltowice@pze-pszczyna.pl Kontaktować można 

się także dzwoniąc na numer telefonu 32 211 21 00. Tą samą drogą można składać wnioski 

o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

 

Informacje na temat procedury 

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 
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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. 

 

Dostępność architektoniczna 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli  

43-229 Rudołtowice, ul. Aniel Krzywoń 5 

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne od ulicy dojazdowej oraz 2 wejścia ewakuacyjne po 

bokach budynku. Poza wejściem od strony sali gimnastycznej (podjazd dla osób niepełnosprawnych), 

do wszystkich wejść prowadzą schody.  

 

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na 

zaparkowanie samochodu bezpośrednio przed wejściami. 

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

 

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego oraz po lewej 

stronie od podjazdu. 

 

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do sekretariatu zostanie skierowany 

pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. 

 

W budynku nie ma windy. 

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się jedynie na parterze, w nowej części szkoły – przy 

sali gimnastycznej. 

 

https://www.rpo.gov.pl/


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka 

migowego online”.  

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind 

W starej części szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-8, biblioteką, 

świetlicą, pracownia plastyczną, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób 

niepełnosprawnych. Parter z korytarzem, przy którym rozmieszczono sale lekcyjne, toalety oraz 

piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. Stara część szkoły nie jest dostosowana do potrzeb 

osób poruszających się na wózkach. Nowa część obejmuje: na parterze salę gimnastyczną, szatnie z 

zapleczem sanitarnym, toaletę dla osób niepełnosprawnych, gabinet nauczyciela. Na piętrze znajdują 

się trzy sale lekcyjne, do sal prowadzą tylko schody, brak wind i podjazdów. Przy wejściu do sali 

gimnastycznej umieszczono podjazd dla wózków inwalidzkich. 

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych  

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. 

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej 

jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze 

świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym 

wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. 

 

 


