Deklaracja Dostępności
www.lobudzice.cal24.pl
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach z Filią w Bujnach Szlacheckich
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 (Dz. U z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej www.lobudzice.cal24.pl

 Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-10-15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Treści niedostępne
 filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących i niesłyszących
 niektóre zdjęcia z wydarzeń, pliki graficzne nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 linki zawierają ogólny, merytoryczny tekst
 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
Informacje dodatkowe:
 na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29



Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bernadeta Jóźwiak



E-mail: bernadetka1@onet.eu



Telefon: 44 634-22-89; 530-73-85-85

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej
Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś
jej elementu,

 żądać 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, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 określenie dogodnego sposobu przedstawienia żądanej informacji, w przypadku osoby
żądającej potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
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.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, albo nie dotrzyma wskazanych powyżej
terminów, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej
strony internetowej lub jej elementu. Skargę można złożyć do organu nadzorującego
z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej na adres:


Organ nadzorujący: Burmistrz Zelowa



Adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów



E-mail: umzelow@zelow.pl



Telefon: 44 634-10-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach z Filią w Bujnach
Szlacheckich (Łobudzice 54, 97-425 Zelów) prowadzą dwa wejścia: wejście furtką
oraz bramą wjazdową, które w czasie pobyty uczniów w szkole do ich odwozu są zamknięte
i otwierane przez dyżurującego pracownika obsługi po uruchomieniu dzwonka
znajdującego się przy furtce wejściowej i bramie wjazdowej.



Aby dostać się do budynku szkoły należy przejść przez furtkę lub wjechać przez bramę.



Budynek szkoły posiada dwa wejścia główne: od frontu wraz ze schodami oraz przy sali
gimnastycznej wraz ze schodami i podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową
poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie drzwi na terenie szkoły otwierane
są ręcznie.



Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze.



Szeroki korytarz na parterze szkoły, od wejścia przy sali gimnastycznej z podjazdem dla osób
z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewnia swobodę
komunikacyjną, jak również wzdłuż sali gimnastycznej i w głównej części budynku szkoły.



Schody znajdują się przy dwóch wejściach głównych do budynku szkoły: od frontu
budynku - bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku
inwalidzkim oraz przy sali gimnastycznej z zapewnieniem takiego podjazdu i swobody
komunikacyjnej. Schody prowadzące na piętro szkoły bez dostosowań dla osób
z niepełnosprawnością.



Na terenie szkoły nie ma windy, brak również pochylni, platform, pętli indukcyjnych.



Brak systemów głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.



Na parterze budynku szkoły, przy sali gimnastycznej, znajduje się toaleta dla osób
z niepełnosprawnością.



Szkoła posiada duży parking, jednakże bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnością.



W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.



Zapewnia się dostęp do budynku szkoły osobie korzystającej z psa asystującego.



Brak dostępności tłumacza języka migowego.

