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Deklaracja dostępności  

Deklaracja dostępności Strony internetowej 
Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w 
Jaszkowej Dolnej  
Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej 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. St. Mikołajczyka w 
Jaszkowej Dolnej. 

● Data publikacji strony internetowej: 2020-06-23  
● Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-24  

Status pod względem zgodności z ustawą  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 
poniżej.  

Treści niedostępne  

● - brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych, ● - 
brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony, ● - 
brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,  
● - elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują 

jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia,  
● - brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich 

wypełnianiu;  
● -  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności  

● Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21  
● Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

http://spjaszkowadolna.pl/
http://spjaszkowadolna.pl/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe  
● Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Tondytko.  
● E-mail: monika.ton@spjaszkowadolna.pl  
● Telefon: 697749302  

Każdy ma prawo:  

● zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  
● zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, ● 

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.  

Żądanie musi zawierać:  

● dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  
● wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,  
● wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w 

formie alternatywnej informacji niedostępnej.  

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.  

Skargi i odwołania  

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  

● Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaskzowej Dolnej ● 

Adres: Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej  
Jaszkowa Dolna 63E  
57-312 Jaszkowa Górna  

● E-mail: monika.ton@spjaszkowadolna.pl  
● Telefon: 748687611  

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna  

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Istnieją trzy 
dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich, w nowej części szkoły, zaopatrzono w rampę, 
podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze 
trzecie wejście, bezpośrednio do szkoły od strony placu głównego. Wejście to jest na tym samym 
poziomie, co poziom placu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów.  

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind  
W starej części szkoły istnieją 2 kondygnacje: do których prowadzą jedynie schody, bez 
dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Nowa częśc szkoły posiada 1 kondygnace i jest 
dostosowana do osób niepełnosprawnych. Jest zaopatrzona w windę do przewozu osób 



niepełnosprawnych, którą można dostać się na każdą kondygnację, i stołówkę. Winda spełnia 
wszystkie wymagania i psiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. W nowje części 
szkoły toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna znajduję się na 
parterze i jest dostępna dla każdego.  

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 
indukcyjnych  
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.  

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych  
Brak oznakowanego parkingu dla osób niepełnosprawnych  

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach  
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem 
przewodnikiem/asystującym.  

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Szkołą nie posiada tłumacza języka migowego. 


