DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

HTTP://SP2BYSTRA.PL

KONTAKT

Strona szkolna

Szkoła Podstawowa
nr2
Im. Juliana Fałata w
Bystrej
Z Oddziałami
Sportowymi
ul. Szczyrkowska 2
43-360 Bystra

Deklaracja dostępności
SP2 Bystra- Szkoła Podstawowa nr 2
w Bystrej
Szkoła podstawowa nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z
Oddziałami Sportowymi 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 SP2
Bystra- Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrej.
•
•

Data publikacji strony internetowej: 1999-11-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z
USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•
•

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i
aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE
KONTAKTOWE
•
•
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków
odpowiada: Zbigniew Paszek.
E-mail: quasie@me.com
Telefon: 511715051

Każdy ma prawo:
•
•
•

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 zapewnienie dostępu w alternatywnej
formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu
2 miesięcy od daty zgłoszenia.
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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: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr
2 im. Juliana Fałata w Bystrej
Adres: ul. Szczyrkowska 2,
43-360 Bystra,
woj. śląskie
E-mail: sp2bystra@onet.pl
Telefon: 33 8171 336

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Szkoła podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej,
następujące pomieszczenia znajdują się na jednym
poziomie, który wraz z parkingiem, nie posiadając przy tym
żadnych przewyższeń (stopni lub innych niedogodności dla
niepełnosprawnego):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5 sal lekcyjnych
jadalnia
świetlica
szatnie oraz ubikacje
hala sportowa
gabinet pedagoga i sala terapeutyczna
gabinet psychologa
gabinet pielęgniarki
sala do gimnastyki korekcyjnej

INFORMACJE DODATKOWE
Ułatwienia
Udogodnienia dostępne na stronie szkoły pod adresem
: http://sp2bystra.pl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nawigacja klawiaturą po zasobach strony
Odczytywanie treści tekstowych w wersji dźwiękowej
4 rodzaje ustawień kontrastu
Podświetlanie linków
Zwiększanie kroju tekstu
Zwiększanie odstępu między słowami w tekstach
Możliwość wyłączenia dostępnych animacji na
stronie
Przyjazność dla dyslektyka
Powiększenie kursora
Ustawialny layout (struktura) strony
Inne informacje i oświadczenia

W Szkole Podstawowej nr2 im. Juliana Fałata nie ma
możliwości skorzystania z wsparcia tłumacza języka
migowego.
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