
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

WSTĘP 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach dokłada starań, aby zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej https://www.sp3-kowary.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 

2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie 

dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w 

sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

 

Data publikacji strony internetowej: 10.04.2021 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach przeprowadzono samoocenę 

dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do 

wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z 

dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative 

(http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://www.sp3-

kowarypl/ spełnia wymagania w 89.87 % gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym. 

 

Strona dostępna jest także na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) i jest na nich w pełni 

funkcjonalna, podobnie zresztą jak i funkcjonujący w szkole od kilku lat dziennik 

elektroniczny - https://uonetplus.vulcan.net.pl/kowary/ 

 

Strona internetowa https://www.sp3-kowary.pl/ jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA 

 Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się 

po witrynie) a w nim: 

 podwyższony kontrast 

 możliwość powiększenia liter 

 podświetlane linki 

 mapa strony 

 skala szarości 

 jasne tło 

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 

Deklarację sporządzono dnia 12.04.2021r. na  podstawie samooceny przeprowadzonej 

przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach. 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych: 

 Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mają możliwość wybierania 

większości pozycji menu przy pomocy klawisza Tab. 

 Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości 

otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad 

swoją przeglądarką. 
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 Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe dla 

użytkowników niepełnosprawnych. 

 Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 

razy na sekundę. 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 Budynek składa się z 4 poziomów: piwnica, parter, I piętro, II piętro. Aby dostać się 

na poziomy powyżej/poniżej parteru należy pokonać schody. 

 Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych (komunikacja 

pozioma – korytarze na jednym poziomie).  Rozwiązania architektoniczne na każdym 

poziomie umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. 

 Na parterze w budynku szkoły znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 Zapewniony jest wstęp do budynku wejściem głównym osobie korzystającej z psa 

asystującego. 

 Szkoła nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 

słabowidzące. 

 Zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – 

poinformowanie upoważnionej osoby do załatwienie danej sprawy przez pracownika 

obsługi szkoły o konieczności obsługi klienta (pracownik wychodzi do klienta). 

 Budynek posiada 3 wejścia dostosowane do osób niepełnosprawnych: od strony ulicy 

1 Maja, od strony boiska szkolnego, od strony sali gimnastycznej 

 Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych. W 2019 roku został 

wyposażony w schodołaz kroczący, będący optymalnym rozwiązaniem niwelującym 

bariery architektoniczne. 

 Szkoła nie posiada miejsca parkingowego dla osoby/ osób niepełnosprawnych 

DODATKOWE INFORMACJE 

 W szkole zatrudniony jest nauczyciel posiadający uprawnienia tłumacza języka 

migowego. 

 Szkołą nie posiada aplikacji mobilnej. 

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE 
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Oskulski 

e-mail: roskulski@sp3-kowary.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: 

sekretariat@sp3-kowary.pl 

telefon: 75 718 21 42 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności. 

 

PROCEDURA SKARGOWO - WNIOSKOWA 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
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 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. 

 

SKARGI I ODWOŁANIA 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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