Wstęp
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sękowej 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 serwisu internetowego www.szkolawsekowej.pl
Dane teleadresowe jednostki
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sękowej
38-307 Sękowa 152
Tel./Fax +48 18 351 80 15
e-mail: sekowa@poczta.onet.pl
Data publikacji strony internetowej: marzec 2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: lipiec 2020 r.
Strona internetowa www.szkolawsekowej.pl 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:
- nie wszystkie zamieszczone na stronie internetowej pliki są dostępne cyfrowo
- publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
- linki prowadzące do materiałów na innych stronach nie zawierają treści tekstowej, którą
mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych
- część dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej jest w formie skanów
Deklarację sporządzono dnia 25.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Sękowej
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą do kontaktu w sprawie dostępności strony internetowej jest Małgorzata Witko
mwitko@szkolawsekowej.pl (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań
zapewnienia dostępności cyfrowej)
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo
wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu

alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sękowej – Szkoła Podstawowa
✓ do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno jest na poziomie chodnika, drugie z
podjazdem dla osób na wózkach inwalidzkich)
✓ pomieszczenia znajdują się na parterze i dwóch piętrach
✓ w budynku brak jest windy
✓ toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
✓ nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące
✓ w budynku nie ma pętli indukcyjnych
✓ w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
2. Budynek: Samorządowe Przedszkole w Sękowej
✓
✓
✓
✓

do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami
pomieszczenia znajdują się na parterze
budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich
nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące
✓ w budynku nie ma pętli indukcyjnych
✓ w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

