Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie 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 (Dz.U. 2019 poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
www.sp10bedzin.pl

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej
42-500 Będzin, ul. Sportowa 2
tel./fax.: 32 267 - 45 - 82
tel.: 32 762 22 02
e-mail: sp10@sp10bedzin.pl
Data publikacji strony internetowej: 2006-08-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa placówki jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Serwis jest skonstruowany w języku HTML z zastosowaniem kaskadowych arkuszy
stylów (CSS). Zajmuje mniej miejsca (KB, MB), ładuje się szybciej, stanowi mniejsze
obciążenie dla łącz i serwerów. Pozwala uzyskać semantyczną strukturę strony, co
ma fundamentalne znaczenie dla dostępności serwisów internetowych. Wyszukiwarki
indeksując liczbę słów kluczowych na stronie biorą pod uwagę całą treść dokumentu
wraz ze znacznikami HTML. Powoduje to procentowe zaniżenie słów kluczowych
na stronie.

WYŁĄCZENIA
 filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów
z uwagi na charakter udostępnianej informacji,
 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
 kontrast,
 możliwość zmiany wielkości czcionki,
 jasne tło,
 każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony
wzorzec,
 nagłówki są prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach,
 wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały
i czytelny.
SKRÓTY KLAWISZOWE:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki:
TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
CTRL + „+” – powiększenie tekstu na stronie
CTRL + „-” – pomniejszenie tekstu na stronie
CTRL + T – nowa karta
CTRL + N – nowe okno
Dodatkowo można korzystać ze skrótu Ctr + U w celu wywołania menu - źródła
strony.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z administratorem strony: mgr Dorotą Sochocką, e-mail: sp10@sp10bedzin.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 267 45 82. Tą samą
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury:
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, 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.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 Do budynku szkoły prowadzi brama wjazdowa (główne wejście znajdujące się
od ulicy Zawodzie) oraz boczna furtka (znajdująca się od ul. Sportowej).
 Dojście do budynku placówki od strony boiska, które jest traktowane jako
wyjście ewakuacyjne, przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
(podjazd dla wózków).
 Istnieją dwa dostępne dla uczniów i pracowników szkoły wejścia do budynku
(z przodu i z tyłu). Trzecie wejście z boku budynku, od strony południowej,
dostępne jest wyłącznie dla pracowników placówki i kontrahentów.
Do wszystkich wejść prowadzą schody nie posiadające podjazdu
dla niepełnosprawnych.
 Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są
pracownicy obsługi.
 Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo
dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w pętlę
indukcyjną, nie funkcjonują również informacje głosowe.
 W budynku na każdym poziomie (piwnica z szatniami, parter, 1 piętro,
2 piętro) znajduje się korytarz.
 Budynek nie posiada wind.
 W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
 W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

