
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach zobowiązuje się zapewnić 

dostępność 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 www.szkola.krzyzanowice.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 27.12.2011 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.12.2011. 

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 

przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

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: 

o zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych 

o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

o część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo 

o nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych 

o brak sugestii korekty błędów 

o brak możliwości wyświetlania treści w układzie poziomym, jak i pionowym  

o brak alternatywy dla tekstu w postaci treści nietekstowej 

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Drajewicz 

e-mail: szkolakrzyzanowice@gmail.com 

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: szkokrzy@ka.onet.pl 

telefon: 32 419 40 69 

47-450 Krzyżanowice, Łąkowa 12 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności. 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia 

http://www.szkola.krzyzanowice.pl/


informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu, opisania 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 w formie 

alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż  

w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 

niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten 

nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot 

publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 

Obywatelskich  (https://www.rpo.gov.pl/). 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Łąkowej.  

Do wejścia głównego zamontowana jest platforma pozioma, drugie wejście jest używane 

okazjonalnie i prowadzą do niego schody. Wnętrze budynku nie jest wyposażone w windę, 

platformy czy podjazdy i w związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach 

dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. 

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia.  

W budynku nie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W bliskiej odległości od wejścia głównego do budynku znajduje się wyznaczone i bezpłatne 

pojedyncze miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.  

Przystanek autobusowy znajduje się 50 metrów od wejścia głównego do budynku. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, informacji głosowych oraz pętli 

indukcyjnej, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  

i słabowidzących. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.  

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

