
Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku 
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 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 internetowej http://www.spgrodek.edu.pl 

Strona internetowa jest niezgodna 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: 

- brak tekstu odczytywalnego maszynowo, 

- brak nagrań treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo, 

- brak informacji w tekście łatwym do czytania (ETR), 

- brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury, 

- część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, 

- brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, 

- elementy graficzne i zdjęcia nie mają wypełnionego atrybutu alt, w którym zawarte 
są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów – aplikacje używane przez osoby 
niewidome i niedowidzące, 

- brak certyfikatu SSL strony internetowej. 

Planowana jest przebudowa strony internetowej w oparciu o najnowsze 
standardy. 

Udogodnienia: 

- na stronie internetowej można używać skrótów klawiaturowych przeglądarki, 

- serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści, 

- konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna. 

Wyłączenia: 

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, 

- filmy opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. i transmisje live nie posiadają 

napisów dla osób niesłyszących. 

Data publikacji strony internetowej: 27.10.2004 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r. 



Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Jednostką kontaktową jest: Eldam Elżbieta Stankowiak, adres poczty elektronicznej: 
spgrodek@grodek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:       
85 7-180-233. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 
niedostępnej oraz składać skargi na brak 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 
może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po 
wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika 
Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna: 

Szkoła to trzy budynki połączone łącznikiem. Główne wejścia są oznakowane. 
Przy szkole znajduje się parking z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Po 
umówieniu, osoba niepełnosprawna może wjechać do części szkoły na bloku 
sportowym, gdzie może poruszać się samodzielnie i skorzystać z toalety dla osób 
niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą schody z poręczami, jest zaprojektowane 
miejsce na podnośnik dla niepełnosprawnych. Interesanci nie mogą przemieszczać się 
samodzielnie po szkole, są oprowadzani przez pracowników obsługi. Do szkoły można 
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak specjalisty w zakresie języka 
migowego. Nauczyciel zatrudniony w jednostce odbywa studia z zakresu 
surdopedagogiki i jego umiejętności będą wykorzystane w kontaktach z osobami 
niepełnosprawnymi. W razie potrzeby dyrektor skorzysta z usługi tłumacza migowego 
– po uprzednim zgłoszeniu chęci załatwienia sprawy w naszej jednostce z pomocą 
tłumacza języka migowego i ustaleniu terminu. 



Podmiot nie zapewnia w budynkach szkoły wolnych od barier poziomych i 
pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Podmiot nie zastosował w tych budynkach 
rozwiązań architektonicznych, środków technicznych i nie posiada zainstalowanych 
urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Podmiot nie 
zapewnia w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy w tych budynkach informacji na 
temat rozkładu pomieszczeń. 


