
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W 

SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI. 

WSTĘP 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostęp-

ności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszy-

cach. 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI 

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-07.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-20. 

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 niezgod-

ności lub włączeń wymienionych poniżej. 

W STRONA INTERNETOWA ZSP W DALESZYCACH SPEŁNIA WYMAGANIA W: 

• Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 

niepełnosprawne. 

• Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”. 

• Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje 

alternatywnego tytułu 

• Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych 

napisów dla osób głuchych. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘP-

NOŚCI CYFROWEJ 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samoo-

ceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

SKRÓTY KLAWIATUROWE 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kon-

taktową jest Waldemar Romanowski, Waldemar.r@zspdaleszyce.pl. Kontaktować można się 

także dzwoniąc na numer telefonu 604 491 647. Tą samą drogą można składać wnioski o udo-

stępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY 



Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony interne-

towej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia infor-

macji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego 

cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno za-

wierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację 

mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania infor-

macji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej 

sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie nie-

zwłocznie, 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 infor-

macji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępno-

ści lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę 

w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ele-

mentu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury 

można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ulica Henryka Sienkiewicza 

11 b. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne oraz 2 dodatkowe. Wejście główne 

jest na tym samym poziomie co poziom parkingu co nie ma zatem schodów ani podjazdów. 

Sekretariat znajduje się na I piętrze. Przed terenem szkoły jest wyznaczone miejsca parkingo-

wego dla osób niepełnosprawnych. 

W budynek jest zaopatrzona w windę, którą można dostać się na każdą kondygnację szkoły. 

Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. Winda jest umieszczona 

w świetle klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda 

spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. 

Na każdym piętrze budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osoby niepełnosprawnej 

https://www.rpo.gov.pl/

