
Deklaracja Dostępności 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich  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 im. św. Stanisława Kostki                               

w Chałupkach Dębniańskich   

Data publikacji strony internetowej: 23.11.2009.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  27.10.2020 

Oświadczenie porządzono dnia : 30.03.2021 

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia 

wymieniono poniżej  

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie 

ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla 

podmiotu publicznego. 

 

Strony internetowe są w przebudowie, zostaną przeniesione na serwer udostępniony przez Urząd Gminy Leżajsk. 

Przewidywany termin udostępnienia stron to nie później niż IV kwartał 2021r. Na stronie internetowej zostaną 

wprowadzone dodatkowe funkcjonalności zapewniające dostępność, w tym objaśnienia ETR i inne. 

 

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 Dyrektor szkoły Lucyna Ładak , e-mail: spchalupkideb@gmail.com. 

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 243 60 39. 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 
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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 aplikacji mobilnej. Po 

wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony :  https://www.rop.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich ; Chałupki Dębniańskie 

105 ;37-305 Dębno 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

 Wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z 

placu szkolnego , bez ograniczeń architektonicznych. Szkoła posiada małą pochylnię ułatwiającą wjazd 

do budynku. Budynek posiada piętro tylko z pomieszczeniami technicznymi. 

 Rozkład pomieszczeń umieszczony jest na tablicy przy głównym  wejściu oraz bocznym od strony 

sekretariatu w sposób wizualny. 

 W sekretariacie szkoły udzielane są wszelkie informacje. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

 Korytarze i schody dostępne, szerokie z możliwością przewożenia wózków z osobami 

niepełnosprawnymi.  Pomieszczenia takie jak: sale lekcyjne, sala gimnastyczna jest dostępna dla 

wszystkich bez jakichkolwiek ograniczeń.  

 W budynku brak wind. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 
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 Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim do budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach 

Dębniańskich 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Szkoła posiada parking z możliwością korzystania z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.   

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

 Informacji udziela – sekretariat szkoły. 

 Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.               

 W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 

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

dla osób niewidomych.  

 Brak pętli indukcyjnych. 

 

 


