DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Boguszynie 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 www.spboguszyn.webity.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.01.2012r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.09.2020r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa www.spboguszyn.webity.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:
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada
alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

SKRÓTY KLAWIATUROWE:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.,tj.:


Ctrl++ (powiększenie)



Ctrl+- (pomniejszenie)



Ctrl+0 (rozmiar pierwotny)



F11 (tryb pełnoekranowy)



Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego)



Ctrl+C (kopiowanie)



Ctrl+S (zapisanie strony)



Ctrl+F (szukanie na stronie)



Ctrl+P (drukowanie)

DATA SPORZADZENIA I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową
im. Janusza Korczaka w Boguszynie. Listę kontrolną do badania zgodności stron
internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

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 możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
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
https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Boguszynie, ul. Śremska 35,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą.
1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada pięć wejść :
* wejście główne - od ul. Śremskiej,
*wejście boczne – od strony parkingu,
*wejście od strony boiska
*wejście od strony boiska - na salę gimnastyczną
* wyjście ewakuacyjne bezpośrednie z sali gimnastycznej z udogodnieniem wyjścia dla osób
niepełnosprawnych
Wejście boczne oraz wejście od strony boiska do budynku szkoły – dostosowane dla osób
niepełnosprawnych ( oprócz schodów znajduje się podjazd do wózków inwalidzkich).
Wejście na sale gimnastyczną – zapewnienie swobodnego dostępu do budynku dla osób
niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
2) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach
indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie
ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących.
4) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.

Podmiot dopuszcza wstęp do budynku szkoły osobie korzystającej z psa asystującego.
5) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Jedna z toalet jest przystosowana i dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach
schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE



Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Borusiak



e-mail: szkola_boguszyn@wp.pl



Telefon: 61 287 52 23

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać żądania zapewnienia dostępności.

