
Deklaracja Dostępności 

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście  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 internetowej 

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście 

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25. 

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

ALBO 

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. 

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane 

przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony 

niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. 

ALBO 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność 

(niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej  

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane 

przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony 

niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

ALBO 

Skróty klawiaturowe 
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Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za 

pomocą klawisza Tab. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’. 

 

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby 

niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących: 

- zmiana wielkości czcionki 

- zmiana kontrastu 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

kontaktową jest Jan Kuczek,  spstarem@poczta.gminalezajsk.pl. Kontaktować można się 

także dzwoniąc na numer telefonu 17 242 06 95. Tą samą drogą można składać wnioski o 

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

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 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 
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elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej 

procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stare Miasto 

177a , 37-300 Leżajsk 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla 

uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do 

drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony 

zachodniej, prowadzące wprost z parkingu. Wejście to jest na tym samym poziomie co 

poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Wejściem tym wchodzą tylko 

pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

W starej części szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-5, do której 

prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter i 

półparter z korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły, oraz Pietro na które prowadzą 

schody dwuetapowe. Pietro starej części szkoły jest połączone z 3 kondygnacją części 

nowej. Pomiędzy tymi częściami występują jednak schody. Stara część szkoły nie jest 

dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nowa część obejmuje 

budynek dawnego gimnazjum i sali gimnastycznej. Jest zaopatrzona w windę, którą można 

dostać się na każdą kondygnację tej części szkoły poza piwnicą w której znajdują się szatnie 

uczniów klas 6-8. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. 

Winda jest umieszczona w świetle klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco 

konserwowana i sprawdzana. 

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

indukcyjnych. 

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami 

indukcyjnymi. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. 

https://www.rpo.gov.pl/
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Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony zachodniej i jest specjalnie oznakowane. 

Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. 

Można łatwo dostać się do tej części szkoły. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach. 

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym. 

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

przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. 

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą złożyć wniosek o umówienie spotkania i 

zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM 

(polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się 

osób głuchoniewidomych). Wniosek należy złożyć przynajmniej 3 dni przed umówionym 

spotkaniem. Wniosek może być złożony drogą mailową na adres 

spstarem@poczta.gminalezajsk.pl lub drogą telefoniczną na nr 17 242 06 95. 

 

KOMENTARZ: 

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, 

na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp. Dobrymi praktykami 

są także umieszczenie informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, w języku 

migowym oraz dodanie fotografii budynku. 

Podmiot może dalej umieścić dodatkowe, nieobowiązkowe informacje, na przykład: 

– deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań 

prawnych, na przykład „Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na 

poziomie AAA”, „Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy” itp., 

– deklarację o poprawieniu obecnej sytuacji, na przykład „Do końca 2021 roku strona 

internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „Aktualnie trwają 

prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo” itp., 

– łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej wykonanej przez 

podmiot publiczny lub podmiot zewnętrzny. 

Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne 

elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o 

dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania. 

 

mailto:spstarem@poczta.gminalezajsk.pl

