DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.
U. poz.848), zwanej dalej „ustawą o dostępności cyfrowej”

Stan dostępności cyfrowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach
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 Szkoły o nazwie
zsp1czechowice.pl
Data publikacji strony internetowej: 4 marca 2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25 kwietnia 2022
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.
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Niedostępne elementy i treści
•
•
•
•
•

Filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących.
Część zdjęć, obrazów i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej
wersji tekstowej
Część materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków
Część plików nie jest dostępna cyfrowo
Dokumenty w formacie pdf nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2020.10.20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.03.01.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
W zgłoszeniu proszę podać:
•
•
•

imię i nazwisko,
dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
informacje, jaki sposób przekazania informacji jest najwygodniejszy (np. druk
powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa)

Kontaktować się można poprzez numer telefonu 32 215 31 34 lub mailowo:
sekretariat.zsp1@ czechowice.edu.pl.
Koordynatorem w sprawach związanych z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści ze
strony internetowej jest p. Tomasz Kruczalak ; tel. 32 215 31 34
E-mail: tkruczalak@sp1czdz.onmicrosoft.com

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na zgłoszenie odpowiadamy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego
otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym
zainteresowanego. W informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy
lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2
miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub
treści, zawartej w zgłoszeniu, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.
W przypadku gdy Zespół odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w
sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanych powyżej możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby Zespołu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Chłopska 70 CzechowiceDziedzice
1. Do budynku siedziby Zespołu przy ul. Chłopskiej 70 prowadzą 3 wejścia. Do wejścia
głównego od frontu prowadzą schody, od tyłu szkoły 1 stopień do pokonania.
2. Wejście od ul. Chłopskiej na nową salę gimnastyczną jest z poziomu terenu, bez
przeszkód architektonicznych.
3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące.
4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są
pracownicy obsługi.
5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter i 1 piętro). Na klatkach
schodowych zainstalowane są poręcze.

6. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze. Aby dostać się na korytarz trzeba pokonać
schody.
7. Przed drzwiami znajduje się dzwonek, za pomocą którego można wezwać pracownika
obsługi.
8. W budynku szkoły nie ma windy.
9. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się obok sali gimnastycznej. Dostęp
do niej jest bez barier architektonicznych.
10. Przed budynkiem od strony ul. Chłopskiej znajduje się parking, na którym nie
wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać
z tłumacza języka migowego.
13. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły,
po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Dane teleadresowe szkoły
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 m. Jana Brzechwy
Ul. Chłopska 70
43-502 Czechowice-Dziedzice
adres e-mail: sekretariat.zsp1@czechowice.edu.pl
tel/fax: 32 215 31 34
tel. kom. 661 406 012

