DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ
www.biskupiec.szkola.pl

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biskupiec.szkola.pl



Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-19

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:





Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy
graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy,
ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisu
kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Przemysław Zbonikowski.
Kontaktować można się:
- telefonicznie pod numerem +48 564745109 lub +48 690965109
- e-mail: info@biskupiec.szkola.pl
Każdy ma prawo:
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej
elementu,

-

-

zgłosić żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości
filmu bez audio deskrypcji itp.
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
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.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu
 Adres: ul. Grudziądzka 38, 13-340 Biskupiec
 E-mail: info@biskupiec.szkola.pl
 Telefon: +48 564745109, + 690965109
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek również do Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu
1. Budynek posiada 4 wejścia:
- wejście dla uczniów oddziału przedszkolnego – 1 schoda,
- wejście od strony parkingu – 1 schoda oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczą,
- wejście główne od strony placu zabaw – 3 schody,
- wejście na łącznik sali gimnastycznej – 3 schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
2. W szkole są 4 kondygnacje (niski parter, parter, I piętro i II piętro). Do wyższych kondygnacji
osoby niepełnosprawne mogą dostać się za pomocą platformy dla niepełnosprawnych oraz
łazika schodowego. Budynek nie jest wyposażony w windę.

3. Korytarze, wejście od strony parkingu oraz wejście na łącznik na salę gimnastyczną
dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na niskim parterze.
5. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich
ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast są oznaczenia kontrastowe.
9. W ciągach komunikacyjnych są zastosowane kontrastowe barwy pomiędzy podłogą
a schodami.
10. W budynku zastosowane jest oświetlenie nie powodujące powstania ostrych
i kontrastowych cieni oraz olśnienia.
11. W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu nie można skorzystać
z tłumacza języka migowego.

