Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa im. KEN w Brzostku 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 ma
zastosowanie do stron internetowych: http://bipspbrzostek.cba.pl; http://www.spbrzostek.pl.
Data publikacji strony internetowej: 14.11.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021 r.
1. Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 14 6830313
E – mail: spbrzostek@interia.eu
Adres korespondencyjny: ul. Szkolna 13, 39-230 Brzostek
2. Status pod względem zgodności z ustawą
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:
 brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
 nie wszystkie zamieszczone załączniki są dostępne cyfrowo
 skany, obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego
Ułatwienia dostępne na stronie:
 na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
3. Deklarację sporządzono 26.03. 2021 r. na podstawie samooceny oraz w oparciu o
stronę internetową Test – European Internet Inclusion Initative pod adresem
http://checkers.eiii.eu,
z którego wynika, że strona internetowa http://www.spbrzostek.pl spełnia wymagania
w 73,07%, a http://bipspbrzostek.cba.pl w 79,92%.
4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Małgorzata Salacha, adres email: dyrektorspbrzostek@wp.pl lub
spbrzostek@interia.eu, tel. +48 14 6830313. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
 Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 Wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu alternatywnego nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 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 lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury
można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
5. Dostępność architektoniczna
Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich (ul. Mysłowskiego 11, 39-230 Brzostek)
posiada windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu rozwiązaniu
osoba niepełnosprawna może dostać się na parter i I piętro budynku szkoły. Szerokie
korytarze umożliwiają swobodny dostęp do sal lekcyjnych i toalet. Toalety nie są
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak dogodnego dostępu do szatni, które
mieszczą się w suterenach. Drugi budynek (ul. Szkolna 13, 39-230 Brzostek) nie jest
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia jedynie możliwość wejścia na
parter (jedno z wejść do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i umożliwia
dostęp do dyrektora i sekretariatu szkoły). Brak możliwości dostania się na kolejne piętra
szkoły. Brak wind i toalet dla osób niepełnosprawnych.
6. Dostępność informacyjno – komunikacyjna
Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem
następujących sposobów wspierających komunikację:
 kontakt telefoniczny – 14 6830313,
 kontakt mailowy – spbrzostek@interia.eu,
 kontakt korespondencyjny – ul. Szkolna 13, 39-230 Brzostek,
 dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby w kontaktach ze szkołą.

