
Deklaracja dostępności 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach 

 Szkoła Podstawowa w Cyganach 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 Szkoły Podstawowej w 

Cyganach: 

 

https://zscygany.edupage.org/ 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej: 

 

1. Niezgodności: 

• Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco 

opisane.  

• Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.  

• Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki  z rozszerzeniem .pdf, tekstowe 

.doc, docx. oraz prezentacje .ppt 

• Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.  

• Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, wstawiane zdjęcia mają charakter 

promocyjny szkoły. 

• Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.  

• Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. 

• Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych ( dotyczy plików 

przed wejściem w życie ustawy). 

 

Dostępność strony została sprawdzona za pomocą Testu ‒ European Internet Inclusion 

Initiative do oceny strony: z którego wynika, że strona internetowa: 

https://zscygany.edupage.org/ po części spełnia wymogi. 

 

2. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021 r. 

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Małgorzata Pakulska. 

 E-mail: spcygany@poczta.onet.pl 

 Telefon: 158461180 

Każdy ma prawo: 

http://www.zponowadeba.edupage.org/
https://zscygany.edupage.org/
mailto:spcygany@poczta.onet.pl


 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 zape-wnienie dostępu w 

alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od 

daty zgłoszenia. 

4. 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 Szkoły Podstawowej w Cyganach 

 Adres: Cygany 70, 39-442 Chmielów 

 E-mail: spcygany@poczta.onet.pl 

 Telefon: 15 8461180 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

5. Dostępność architektoniczna 

 

 Obiekt szkoły jest ogrodzony.  

 Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne – od drogi z Jadachów oraz dwa od drogi do 

Chmielowa. 

 Dojścia do budynku szkoły oraz plac wewnętrzny są wyłożone kostką chodnikową.  

 Drzwi nie są automatycznie otwierane, posiadają fragmenty przeszklone. 

 Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące.  

 Wejście główne może być uznane jako przystosowane dla osób niepełnosprawnych /nie 

posiada progów/, do drugiego, od strony podwórka, prowadzą dwa schodki i nie ma 

podjazdu, trzecie od strony wschodniej przez segment z mieszkaniami. 

 Sekretariat szkoły i pokój nauczycielski znajdują się na parterze.  

 W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro) znajdują się szerokie korytarze, które 

pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim.  

 Na piętro prowadzą schody, a w budynku nie ma windy.  

 Łazienki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i nie można skorzystać  

z tłumacza języka migowego. 

 

 

6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych 

dla osób niepełnosprawnych 

Parking dla szkoły znajduje się po drugiej stronie drogi z Jadachów, naprzeciwko wejścia 

głównego do budynku, jednakże nie posiada miejsca oznakowanego, przeznaczonego do 

parkowania dla osób niepełno-sprawnych. 

mailto:spcygany@poczta.onet.pl
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


7. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach 

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem 

asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: 

budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 

sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 

społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, 

obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz 

innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, 

w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia 

jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną 

certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu 

wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat 

wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego 

podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów 

uprawnionych do wydawania certyfikatów. 

8. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. 

9.  Umiejscowienie linków do Deklaracji Dostępności 

Link do deklaracji dostępności znajduje się po prawej stronie strony 

internetowej https://zscygany.edupage.org/ 

 

https://zscygany.edupage.org/
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