Deklaracja dostępności spwzaborzu.pl
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu 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 spwzaborzu.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2017-06-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Treści niedostępne
część zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji
tekstowej.
część materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Wyłączenia
multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
treści będące w posiadaniu Szkoły, które nie zostały przez Szkołę wytworzone lub na je rzecz
wytworzone albo przez Szkołę nabyte
treści, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do
której Szkoła nie jest uprawniona
treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań - nieuaktualniane lub niepoddawane
po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Dzwigońska.
E-mail: spzaborze@spzaborze.gminaoswiecim.pl
Telefon: +48 (33) 844 02 19
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 udostępnienia 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 w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu
Adres: ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim
E-mail: spzaborze@spzaborze.gminaoswiecim.pl
Telefon: +48 (33) 844 02 19
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Siedziba Szkoły znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym zlokalizowanym przy ul. Jezioro 2 w
Zaborzu - parter oraz pierwsze piętro. Na parterze znajduje się m.in sekretariat oraz gabinety
Dyrekcji. Przestrzenie komunikacyjne budynku Szkoły wolne są od barier poziomych i pionowych
(komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane na każdym piętrze budynku są dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Szkoła posiada
własny duży parking znajdujący się po lewej stronie budynku, usytuowany bezpośrednio przy
bocznym wejściu do placówki. Szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku
udziela każdorazowo personel placówki.

