Szkoła Podstawowa im. H.Ch. Andersena w Petrykozach

Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach 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 Szkoły Podstawowej im. H. Ch.
Andersena w Petrykozach.
Data publikacji strony internetowej: 31.08.2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona w przebudowie
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:
•
•

•

•
•

nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się
z udziałem podmiotów zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść
oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed
wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na
fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej lub możliwości techniczne i finansowane szkoły nie pozwalały na pełne
dostosowanie zgodnie z ustawą
z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany
znacznik Lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych
Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

Oświadczenie sporządzono dnia 11.02.2021. Deklarację sporządzono na samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest Dariusz Stasiak, adres poczty elektronicznej referentpetrykozy@wp.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 70 27 .
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Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak 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 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 lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę 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 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Lokalizacja szkoły: Petrykozy 52, 95-200 Pabianice
Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach mieści się w dwóch budynkach
(A i B) połączonych łącznikiem.
Budynek A
Do budynku A prowadzi szerokie wejście bez barier architektonicznych, umożliwiające
swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Jest ono dostępne od strony szerokiego chodnika
znajdującego się na dziedzińcu szkoły. Drzwi otwierają się ręcznie, a dzwonek umieszczony
jest na wysokości 140 cm. Poruszanie się wózkiem inwalidzkim możliwe jest jedynie na
parterze gdzie wszystkie pomieszczenia posiadają bezstopniową podłogę. Na wprost wejścia
znajduje się sekretariat. Lada w sekretariacie nie jest obniżona. Mogą wystąpić drobne
niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych
wymiarach 1,5 m x 1,5 m. W budynku A znajduje się jedna toaleta, z której mogą skorzystać
osoby niepełnosprawne, nie w pełni dostosowana do ich potrzeb (brak pola manewrowego,
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nieodpowiednia wysokość podajników z mydłem i ręcznikami, brak odpowiednich uchwytów).
Pietro jest niedostępne z uwagi na schody i brak windy.
Budynek B
Do budynku B prowadzi szerokie wejście bez barier architektonicznych, umożliwiające
swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Jest ono dostępne od strony szerokiego chodnika
znajdującego się na wewnętrznym dziedzińcu szkoły. Drzwi otwierają się ręcznie, a dzwonek
umieszczony jest na wysokości 140 cm. Szatnia znajduje się po lewej stronie i jest dostępna dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia w budynku są
dostępne z uwagi na brak barier architektonicznych. Budynek wyposażony jest w windę
posiadającą sygnał alarmowy i podświetlone przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.
Korzystanie z windy odbywa się tylko pod opieką pracownika szkoły. Na każdym piętrze
znajduje się jedna toaleta dla niepełnosprawnych, w pełni dostosowana do ich potrzeb.
Parking szkolny
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie
wejść do budynków A i B.
Inne dostosowania
Do budynków szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby mające
trudności
w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy asystenta lub zwrócić się o pomoc do
pracownika szkoły.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a (za wyjątkiem windy), oznaczeń
kontrastowych ani pętli indukcyjnych. Brak jest również oznaczeń w druku powiększonym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

UWAGA!
Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą zgłoś nam konieczność skorzystania z tłumacza minimum
3 dni robocze wcześniej pod numerem telefonu: 42 215 70 27.
Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

