
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Ogrodniczkach 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 dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej https://www.spogrodniczki.com/. 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej:  2015-11-11 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-01-04 

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: 

• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów 

WORD lub są skanami dokumentów. 

• Opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego. 

• Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych. 

• Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.  

• Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie 

nie informując o tym użytkownika. 

• Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele nie zawierają właściwej struktury.  

 

Przygotowania deklaracji w sprawie dostępności:   

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 

https://www.spogrodniczki.com/


podmiot publiczny.   

 

Skróty klawiaturowe   

Na stornie 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 dyrektor Agnieszka Marta Kamieńska.   

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  85-718-31-47 lub 

za pomocą  e-mail  sp_ogrodniczki@wp.pl.  

Informacje na temat procedury 

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 audio deskrypcji 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 www.rpo.gov.pl . 

 

Dostępność architektoniczna  

Zespół Szkolno-Przedszkolny   

im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach 

ul. Zagórna 7  

16 – 030 Ogrodniczki  

Telefon: 

85 718 31 47 

E-mail: 

sp_ogrodniczki@wp.pl 

 

• Do wejścia głównego oraz jednego wejścia bocznego prowadzą schody  

i podjazd dla wózków inwalidzkich, natomiast do drugiego wejścia bocznego  

prowadzą schody.  

• Przy wejściu głównym i bocznym znajduje się  strefa kontroli w postaci wejść 

na kartę.  

• Przy wejściu głównym działa domofon zapewniający komunikację  

z przedszkolem i sekretariatem. 

• Do wejścia można przejść z parkingu dla samochodów osobowych. Brak 

wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.  

http://www.rpo.gov.pl/
https://www.spogrodniczki.com/
https://www.spogrodniczki.com/


• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo 

osoby niewidome i słabowidzące. 

• Budynek jest dwupoziomowy, posiada schody z spocznikiem. 

• Korytarze na parterze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz 

budynku. 

• W budynku nie ma windy i pętli indukcyjnych.  

• W szkole znajdują się 2 podjazdy z ograniczoną możliwością korzystania  

z nich na jednej poziomej strefie budynku.  

• W piwnicy szkoły mieszczą się stołówka i  szatnia. 

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych 

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

• Do budynku można wejść osoba z psem asystentem. 

• Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 

pracownicy obsługi. 

 

 


