
  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie 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 na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, której 

Gmina Stary Sącz jest Organem Prowadzącym,. 

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

BIP https://bip.malopolska.pl/starysacz 

oraz strony internetowej szkoły http;//www.sp-skrudzina.stary.sacz.pl 

Data publikacji strony internetowej;  2011-02-05 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony:  2021-01-22 

  

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: 2021-03-15. 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  Maria Kałuzińska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Skrudzinie,  

adres poczty elektronicznej sp_skrudzina@stary.sacz.pl 

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 4463685.  

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 
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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 aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu 

wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

   Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Skrudzinie, w niewielkim stopniu  spełnia wymagania ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

1.  Do budynku prowadzą trzy wejścia. Od strony północnej, wschodniej  

i południowej.  

Główne wejście znajdujące się od strony wschodniej tzw. „placu 

wewnętrznego” i nie posiada schodów, jednak w dalszej drodze 

komunikacyjnej budynek posiada trzy wewnętrzne schody. 

Drugie wejście, wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi znajduje się  

od strony  południowej tj. po prawej stronie budynku (patrząc od strony ulicy). 

Do budynku prowadzą dwustopniowe schody.  

Trzecie wejście znajduje się po stronie lewej budynku (patrząc od strony ulicy). 

Jest to wejście zaplecza kuchennego, do którego prowadzi jeden nieco wyższy 

stopień.  

Szkoła nie posiada podjazdów. 
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2.  Szerokość drzwi wejściowych drugiego wejścia, pozwala swobodnie 

przejechać osobom na wózku inwalidzkim. Budynek wyposażony jest  

w wizualne tablice informacje o kierunkach i drogach ewakuacji.  

Na parterze znajduje się sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora w niewielkiej 

odległości od wejścia drugiego. Dla osób poruszających się na wózku, 

dostępny jest korytarz, pokój nauczycielski i pomieszczenia na parterze. Brak 

toalety dla osób niepełnosprawnych, a dostęp do sanitariatów prowadzi przez 

kilkustopniowe schody. 

Budynek nie posiada windy. 

3. W formie wizualnej, brak oznaczeń w alfabecie Brajla i w druku 

powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest 

wyposażony w  pochylnie, platformy, nie dysponuje też nośnikami informacji 

głosowych, czy pętlami  indukcyjnymi.  

W celu załatwienia sprawy, jest możliwość wyjścia pracownika szkoły  

do osoby niepełnosprawnej. 

4. Przed budynkiem szkolnym, od strony ulicy znajduje się parking. Istnieje 

również możliwość zaparkowania na tzw.”placu wewnętrznym” . Szkoła nie 

ma wydzielonego miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób 

niepełnosprawnych. Poza godzinami szczytu tj. godzinami dowozu i odbioru 

uczniów jest niewątpliwa dostępność miejsc parkingowych.                                                 

5. Istnieje możliwość wejścia do budynku osoby niepełnosprawnej  z psem 

asystującym. Taka wizyta  może odbywać się tylko w godzinach zajęć dzieci  

i uczniów.  

6. Nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 

online bez wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania ze stronami. 

Aplikacje mobilne 

Aplikacja mobilna Librus do pobrania ze strony internetowej www.play.google.com 

  

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Librus+sp%C3%B3%C5%82ka+z+ograniczon%C4%85+odpowiedzialno%C5%9Bci%C4%85+spk

