
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

WSTĘP: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie 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 http://spmaslowo.pl 
 

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2016 r. 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-24 

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: 

o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych  

o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 

o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi  

o część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo 

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA: 

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się 
po witrynie) a w nim: 

 powiększoną czcionkę 

 czytelne fonty 

 podwyższony kontrast oraz kontrast szary i żółty 

 możliwość nawigacji klawiaturą 

 zastopowanie animacji 

 podświetlane linki  

 mapa strony  

 jasne tło  



 

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku 
jego istnienia. Administrator publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by 
każdy mógł z tych treści skorzystać: 

 pliki PDF, DOC itp. – administrator stara się ograniczyć do minimum 
korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, 

 nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą 
rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się 
na stronie http://www.onlineocr.net/ 

 w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania 
prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie 
niedostępnego dokumentu, 

 w serwisie znajdują się dokumenty z treścią, w której zostały wystawione 
linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były 
unikalne  
i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o 
typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta, 

 treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane  
i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 

Deklaracje  sporządzono dnia 23-10-2020r. 

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji : 24.03.2021r.  

 

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  
pracownika  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie. 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anita Towarek 
e-mail: wicedyrektor@spmaslowo.pl 
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@spmaslowo.pl 
telefon: 61 28 25 828 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 
składać żądania zapewnienia dostępności. 
 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA 

Każdy ma prawo: 

http://www.onlineocr.net/


 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie 
 Adres: Masłowo 8, 63-140 Dolsk 
 E-mail: sekretariat@spmaslowo.pl 
 Telefon: 61 28 25 828 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Dostępność architektoniczna:  

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.) 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie 

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście poprzedzone małym uskokiem, 

brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników 

systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Płyta boiska umożliwia podjazd 

samochodem bezpośrednio do wejścia szkoły.  

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 

pracownicy obsługi. 

4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.  

5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i w toaletach w piwnicy) 

znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. 

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, 

barierki). 

7. W szkole jest możliwość skorzystania z polskiego tłumacza języka migowego. 

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług 

zobowiązuje się zgłosić ten fakt w sekretariacie Zespołu co najmniej na 3 dni 

robocze przed tym zdarzeniem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 

Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych  

i słabowidzących. 
 

Przedszkole w Wieszczyczynie 

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście poprzedzone dwoma 

stopniami, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma 

głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 

słabowidzące. 

2. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych. 

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 

pracownicy pedagogiczni. 

4. Budynek jest parterowy, nie posiada wind. 

5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, 

barierki). 

6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 



7. W przedszkolu jest możliwość skorzystania z polskiego tłumacza języka 

migowego. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług 

zobowiązuje się zgłosić ten fakt w sekretariacie Zespołu co najmniej na 3 dni 

robocze przed tym zdarzeniem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 

Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. 
 


