
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku 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 www.ssp-

nf.wrzesnia.pl.  

 

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:  

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

 część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

Wyłączenia:  

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

 filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Angelika Osiewicz, angelika.osiewicz@ssp-nf.wrzesnia.pl. Kontaktować 

można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 4388 554. Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 

dostępności. 

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 
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aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek 

do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście jest możliwe wprost z poziomu terenu lub 

można skorzystać zarówno ze schodów, jak również z platformy dostosowanej dla osób 

niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Budynek składa się z parteru oraz I piętra. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome                 

i słabowidzące. 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. 

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (po jednym 

na każdym z parkingów). 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Wejście dla osób z zewnątrz jest możliwe po uruchomieniu sygnału dźwiękowego, dotyczy 

tylko wejścia głównego. Wejście od strony placu zabaw wyposażone w videodomofon 

obsługiwany przez świetlicę szkolną. 

Brak możliwości wejścia do sekretariatu szkoły osobie poruszającej się na wózku 

inwalidzkim lub mającej problemy z poruszaniem się. W przypadku konieczności załatwienia 

sprawy służbowej istnieje możliwość dokonania tychże czynności w wyznaczonym 

pomieszczeniu na parterze w asyście pracownika administracji. 

Parter: 

 pokój nauczycielski, 

 gabinety: wicedyrektora szkoły, psychologa, pedagoga, pielęgniarki szkolnej, 

logopedy, 

 toalety, szatnie, pomieszczenia gospodarczo – techniczne, 

 sale lekcyjne, 

 izba pamięci, 

 zaplecza sal lekcyjnych, 

 jadalnia, 
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 sala gimnastyczna, 

 biblioteka szkolna, 

 filia Biblioteki Publicznej we Wrześni. 

I piętro: 

 gabinet dyrektora szkoły, 

 sekretariat szkoły, 

 świetlica, 

 sale lekcyjne, 

 toalety, szatnie, 

 widownia. 

 


