
Deklaracja dostępności 

Wstęp Deklaracji 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce 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. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce  

http://spstarakamionka.net 

Data publikacji strony: 2020-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa http://spstarakamionka.net jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 
2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych.  

Strona internetowa została wykonana w programie Microsoft Office FrontPage 2003 i nie ma 

możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.  

1. Treści pochodzą z różnych źródeł.  

2. Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi  

na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.  

3. Zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają charakter 
promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.  

4. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.  

5. Zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostęp ne cyfrowo  

w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 
cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.  

6. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.  

7. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu 
publicznego. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej 

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, 
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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.  

Zgłaszanie informacji powinno zostać dokonane poprzez wiadomość elektroniczną na adres 
sp_starakamionka@tlen.pl. 

W przypadku odmowy realizacji żądania zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Organu 

prowadzącego Szkołę Podstawowa w Starej Kamionce, którym jest  Gmina Sokółka 

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

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Joanna Gejdel – główny koordynator do spraw dostępności 
Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce,  
               Stara Kamionka 65; 16-100 Sokółka, 

tel. 85 7116391, e-mail: sp_starakamionka@tlen.pl 

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

Dostępność architektoniczna 

Adres: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, stara 

Kamionka 65; 16-100 Sokółka  

1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce mieści się  
w jednym budynku. 

2. Posiada dwa wejścia - jedno prowadzi do oddziału przedszkolnego, drugie do szkoły.  

W części szkolnej są ograniczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w postaci 
schodów. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy szkoły.  

3. Do wejścia budynku prowadzi chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżkę 

naprowadzającą dla niewidomych/słabowidzących.  

4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy 
obsługi. 

5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Schody prowadzące na górny 
korytarz znajdują się po prawej stronie środkowej części do lnego korytarza. Budynek nie 

posiada wind. Na parterze znajdują się toalety, które nie są przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych.  

6. Przy szkole znajduje się parking dla samochodów osobowych, autobusu szkolnego.  

7. Budynek szkoły jest budowlą dwukondygnacyjną bez udogodnień ułatwiających 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Żadne schody wewnętrzne nie mają podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych.  

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  

9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
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10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym  

dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce jest na etapie 

wdrażania nowej strony internetowej www.spstarakamionka.edupage.org, która 

częściowo spełnia wymogi dostępności. Strona będzie w pełni funkcjonować  

od 01 września 2021 r.  

Koordynator deklaruje ciągłe dążenie do poprawy dostępności strony internetowej  

i dostępności architektonicznej oraz stosowanie się do wymagań ustawowych.  
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