
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej 
 

Wstęp deklaracji 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siołkowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej 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 podmiotowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Siołkowej 

Dane teleadresowe jednostki: 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siołkowej 

Siołkowa 300 

33-330 Grybów 

tel: 18 445 01 63 fax: 18 445 0163 

e-mail: siolkowa@poczta.onet.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-15 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona podmiotowa 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:  

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-24 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 

Strona  posiada następujące ułatwienia: 

 podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

Treści niedostępne 

 linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze  

 brak mapy strony 

 brak tekstów alternatywnych dla zdjęć i obrazków 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,  

 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,  

 możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami 

 focusu wokół elementów nawigacyjnych 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Stanisław Migacz 

e-mail: stanmigacz@wp.pl  
Telefon: +48184450163 

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 

Dostępność architektoniczna 

Do budynku prowadzi dwa wejścia główne od strony drogi lokalnej. Do wejścia  do sali gimnastycznej  prowadzi pochylnia. 

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 

http://www.rpo.gov.pl/


Szkoła posiada parking ogólnodostępny w odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku. Wyodrębniono miejsce 

parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed wejściem do budynku.  

Na terenie szkoły zainstalowano monitoring. 

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku brak jest windy. 

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

słabowidzących. 

Budynek jest częściowo dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich. 

  

 

 

 


