
Deklaracja dostępności 

 
Wstęp  
 
Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie zobowiązuje się zapewnić 
dostępność swojej strony internetowej  https://spksawerow.pl  zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 
października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron 
internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.  
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły 
Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie https://spksawerow.pl oraz 
https://spksawerow.bip.gov.pl 
 

Daty publikacji i aktualizacji  
 

1. Data publikacji strony internetowej: 13.01.2015r. 
2. Strona aktualizowana jest na bieżąco. Ostatnia istotna aktualizacja: 30.08.2020r. 

  
Status zgodności  
 
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: 

• niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków, 

• mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na 
stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 
- pochodzą z różnych źródeł, 
- są bardzo obszerne. 

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej  
 
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20   
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.  
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe  
 
Pod adresem https://spksawerow.bip.gov.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Szkoły 
Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie.  
Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie.  
ul. Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów 
Tel. 42 215 81 68  
E-mail: sekretariat@spksawerow.pl 
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 Informacje na temat procedury odwoławczej  
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w 
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, 
opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby 
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. 
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, 
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. 
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje 
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności 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.  
 
 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich   https://www.rpo.gov.pl/pl  
 
 Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie dokłada wszelkich starań, aby 
dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.  
 
Dostępność architektoniczna  
 
Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana mieści się w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33.   
Parter budynku częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową 
(podjazd do wejścia głównego – wyższy parter). Wejście główne znajduje się od strony ulicy, 
w celu przywołania pracownika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy 
drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 42 215 81 68. Również od zachodniej 
strony jest drugie wejście do części sportowej obiektu (niski parter, brak schodów).  
Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek posiada dwie kondygnacje.  
Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze budynku szkoły w każdej 
sprawie. Szkoła  posiada miejsca parkingowe.  
  
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego  
 
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.  
 
 W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

 
Zapewniona jest możliwość uzyskania informacji na temat funkcjonowania szkoły poprzez 
komunikowanie za pomocą maila, telefonu stacjonarnego oraz poprzez bezpośredni kontakt 
z zainteresowana osobą. 

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

