Wstęp:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej
BIP https://bip.malopolska.pl/spn6ijpiwchrzanowie/
Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie
Dworska 5, 32-500 Chrzanów
tel./fax 32 623 29 15 , e-mail: sp6sekretariat@interia.eu
strona www: http://www.sp6.chrzanow.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-05-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
Strona podmiotowa BIP 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:
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona
internetowa jest:
- w pełni zgodna pod względem technicznym,
- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
dokumenty zamieszczone na stronie w plikach typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni
dostępne cyfrowo - zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane
do realizacji bieżących zadań szkoły. Dokładamy starań, aby dokumenty zamieszczane
na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają
następujące ułatwienia:
•
•
•
•
•

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
mapa strony
focus wokół elementów nawigacyjnych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-10-29
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/,
z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Trębacz
e-mail: sp6sekretariat@interia.eu
Telefon: 32/623 29 15

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 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. W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości skargę można przesłać
do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie przy
Dworskiej 5 nie spełnia wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Dworskiej, do którego
prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

2. Budynek nie jest wyposażony w windę, pochylnię, platformy, pętle indukcyjne
itp. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym do szkoły
są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się poprzez
kontakt telefoniczny lub za pomocą dzwonka znajdującego się przy głównym
wejściu.
4. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
poświęconej temu tematowi.

