Deklaracja Dostępności
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach /Szkolne Schronisko Młodzieżowe/
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.
Data publikacji strony internetowej: 03.09.2013 r
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2017 r
Treści niedostępne
Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1,
w takim zakresie jak:





postrzegalność (m.in. brak dostępności mediów zmiennych w czasie – brak
audiodeskrypcji, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w
percepcji treści),
funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z
klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część
dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez
programy dla osób niewidzących lub posiadających starsze wersje oprogramowania.

Wyłączenia




Multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.
Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla
podmiotu publicznego.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
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 kontaktową jest:
Dorota Rojek adres mailowy: schronisko@sp28.kielce.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 41 342 37 53
Procedura
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.
Deklaracja dostępności architektonicznej
1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 28 im. Żołnierzy 4ppCzwartaków w Kielcach
Do budynku prowadzą 2 wejścia główne z obszarem kontroli i 4 wejścia ewakuacyjne:
a. wejście główne od strony zachodniej bez podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, brak windy,
b. wejście od strony zachodniej
(budynek Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego) bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy,
c. wejście od strony południowej (od strony parkingu) z możliwością podjazdu
dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
d. wejście od strony wschodniej bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak
windy,
e. wejście od strony północnej bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak
windy,

2. Na parterze budynku jest możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.
3. Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono
kontrastowymi barwami;
4. W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnych;
5. Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące;
6. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych;
7. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a dla osób niewidomych;
9. Nie ma wyznaczonego stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
10. W budynku szkoły nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym;
11. W budynku jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego;
12. Wszelkich informacji dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają
pracownicy szkoły;
13. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika szkoły do
omówienia sposobu załatwienia sprawy przed wejściem do budynku szkoły.
2.

Budynek 2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Do budynku prowadzi 1 wejście główne z obszarem kontroli i 1 wejście ewakuacyjne:
a. wejście główne od strony zachodniej bez podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, brak windy,
b. wejście od strony zachodniej bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak
windy,
14. Na parterze budynku jest nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim.
bez bloku sportowego;
15. Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono
kontrastowymi barwami;
16. W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnych;
17. Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące;
18. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych;
19. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
20. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a dla osób niewidomych;
21. Nie ma wyznaczonego stanowiska parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
22. W budynku nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym;
23. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego;
24. Wszelkich informacji dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają
pracownicy schroniska;
25. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika szkoły do
omówienia sposobu załatwienia sprawy przed wejściem do budynku.

