
Deklaracja dostępności – Szkoła Podstawowa w Cieszewie 

Deklaracja Dostępności powstała na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 

848). Oświadczenie dotyczące dostępności cyfrowej dotyczy strony internetowej: 

http//spcieszewo.com.pl 

Daty publikacji i aktualizacji: 

1. data publikacji strony: 1.09. 2016 

2. data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2021 

Status pod względem zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

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

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności dotyczą 

następujących kwestii: 

1. Brak hierarchii nagłówków dla znacznej liczby materiałów tekstowych. 

2. Brak alternatywnej wersji tekstowej dla zdjęć, obrazów, i innych informacji nietekstowych. 

3. Brak audiodeskrypcji lub treści alternatywnej dla nagrań video. 

4. Niektóre pliki PDF powstały na podstawie nieprawidłowo sporządzonych plików Word lub  

     są scanem dokumentów. 

5. Formularz zapisu do newsletter e-mail  nie weryfikuje poprawności działań użytkownika  

     i nie identyfikuje błędów. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia:2021-03-19 

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową 

im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie. 

Skróty klawiaturowe 

Strona internetowa umożliwia stosowanie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Kontakt i informacje zwrotne 

Koordynator szkolny ds. dostępności strony internetowej: 

- sp_cieszewo@wp.pl 

- 24 260 10 36. 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub 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 

mailto:sp_cieszewo@wp.pl


żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania 

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej 

sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w 

Cieszewie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, 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, Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie zaproponuje 

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa w Cieszewie 

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 albo aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej 

procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie 

https://www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna 

1) Opis dostępności wejścia do Szkoły Podstawowej w Cieszewie 

Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych. Konstrukcja ta uniemożliwia przemieszczenie się wprost z poziomu 

terenu Nad wejściem nie ma systemu naprowadzania dźwiękowego dla osoby niewidomej lub 

niedowidzącej. Przy wejściu do szkoły dyżuruje pracownik obsługi zobowiązany do udzielania 

informacji. Budynek jest jednopiętrowy, nie ma windy ani platformy, osoba niepełnosprawna 

pozbawiona jest możliwości przemieszczenia się na górną kondygnację. 

        2) Opis dostępności korytarzy, schodów i toalet. 

             Toalety znajdujące się na piętrze, schody wiodące na piętro nie są przystosowane  

             do  korzystania przez osobę na wózku inwalidzkim. 

        3) Opis dostosowań, na przykład: pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne. 

             W Szkole Podstawowej w Cieszewie nie funkcjonuje system informacji głosowej,. nie ma    

             oznaczeń w języku Braillle’a,  nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych  

            i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnej. 

       4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób  

             niepełnosprawnych 

             Szkoła Podstawowa w Cieszewie nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla pojazdu     

             prowadzonego przez osobę niepełnosprawną. 

       5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych    

              ograniczeniach 

              Możliwy jest wstęp do Szkoły Podstawowej w Cieszewie z psem asystującym i psem  

              przewodnikiem pod warunkiem zaopatrzenia go w kaganiec i smycz. 



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

              Szkoła Podstawowa w Cieszewie nie posiada aplikacji tłumacza języka migowego online.  

              W  Szkole pracują osoby legitymujące się ukończeniem kursu języka migowego. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły 

Podstawowej w Cieszewie. 

Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie: 

adres e-mail: sp_cieszewo@wp.pl 

nr tel.: 24 260 10 36 

 


