
Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Sudragach 

 

Deklaracja dostępności strony internetowej  

 

Wstęp deklaracji  

Szkoła Podstawowa w Sudragach 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 w Sudragach. 

 

Data publikacji strony internetowej: 24 września 2018 r.  

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29 marca 2021 r.  

 

Status pod względem zgodności z ustawą  

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej:  

 opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego;  

 niemożliwa jest zmiana kontrastu, podświetlanie linków, zmiana wielkości 

czcionki, zwiększenie odstępów i używanie kursora w powiększeniu.  

 

Data sporządzenia deklaracji: 21.09.2020 r.  

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny.  

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Wiśniewska 
 E-mail: spsudragi@poczta.fm 
 Telefon: 24 274 12 68 

 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego 
cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 
wskazanie, o którą stronę internetową 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 
lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  
 

Dostępność architektoniczna  

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej w Sudragach, usytuowany 

jest w Sudragach, ul. Szkolna 10. Budynek ma 2 kondygnacje.  

Do budynku prowadzi wejście główne z przystosowanym podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych. 

Drzwi wejściowe do budynku są wystarczająco szerokie, aby zmieścił się wózek 

inwalidzki. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego 

dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 

Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada windy (brak jest możliwości 

wjazdu wózkiem na wyższą kondygnację budynku), ani toalet dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i 

psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka 

migowego. 

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. 

Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z pomocą pracownika lub osoby 

towarzyszącej. 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 

pracownicy obsługi. 

 

Szkoła Podstawowa w Sudragach informuje, że osoby doświadczające trwale lub 

okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw - mogą korzystać ze 

środków wspierających komunikację tj.:  

 poczty elektronicznej – spsudragi@poczta.fm 

 telefonu - numer 24 274 12 68 


