
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia  

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”      

w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.                     . 

 Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się  

z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  

w Podłopieniu. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy  

o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo. 

WSTĘP 

 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej 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 im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu o nazwie  http://www. sppodlopien.pl 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2.03.2021r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 3.03.2021r. 

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 głuchych 

 niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 

 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

 część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA: 

 Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po 

witrynie) a w nim: 

 podwyższony kontrast 

 możliwość powiększenia liter 

 możliwość pomniejszenia liter 

 podświetlane linki 



 podkreślone linki 

 mapa strony 

 nawigacja klawiaturą 

 skala szarości 

 jasne tło 

 wyłączenie animacji na stronie 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 

Deklaracje  sporządzono dnia: 29. 01.2021r. 

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej 

przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.  

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Agata Zimirska, agata.pietryga@gmail.com. Kontaktować można się także  

z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 18 3325 072 bądź za pomocą poczty 

elektronicznej: sppodlopien@o2.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie 

informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

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 możne 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 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO: 

Podłopień 73 

34 - 650 Tymbark 

Tel.: 183325072 

Fax: 183325072 

E-mail: sppodlopien@o2.pl 

Strona internetowa: www.sppodlopien.pl 



DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza mieści pod adresem Podłopień 73 

w gminie wiejskiej Tymbark.  

 Do budynku prowadzą dwa wejścia. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego 

szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia to wejście na parter budynku.  

Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do drugiego wejścia prowadzą 4 schody - 

drzwi otwierane automatycznie. Zamontowany domofon. Nad wejściami nie ma głośników 

systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

 Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 

pracownicy obsługi.  

 W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się wąski korytarz. 

Budynek nie posiada wind.   

 Budynek jest dwukondygnacyjny, duża ilość schodów i wąskie korytarze 

uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. 

 W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). 

 Szkoła ma własny parking przy  ogrodzonym placu zielonym z wyznaczonym miejscem 

parkowania dla osób niepełnosprawnych.  

Do szkoły przynależy boisko wielofunkcyjne usytuowane w odległości 500 m od budynku 

głównego szkoły.  

 Przy boisku znajduje się budynek parterowy stanowiący zaplecze sportowe. Adres 

budynku Podłopień 378. Obiekt posiada dwa wejścia. Do głównego wejścia prowadzi płaski 

chodnik bez schodów. Na terenie budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych. W skład kompleksu wchodzi plac zabaw wyposażony w zabawki  

i urządzenia zabawowe posiadające wymagające certyfikaty i atesty. 

 Budynki nie posiadają pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób 

niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

słabowidzących. 

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 


