
Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie 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  serwisu internetowego  https://pspzukow.com 
 

Data publikacji strony internetowej:   2017-11-02 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28  

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2022-03-28 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń opisanych poniżej.  

Treści niedostępne i powody ich wyłączenia 

 Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, 
m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 
cyfrowej.  

 Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w 
całości, gdyż były skanowane. 

 Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter 
promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

 Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, 
obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

 Osoba kontaktowa: Renata Bochan-Bochanowicz 

 E-mail: pspzukow@op.pl 

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 91 563 01 25. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej 
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.  

 

https://pspzukow.com/
mailto:pspzukow@op.pl


Żądanie powinno zawierać: 

 dane osoby zgłaszającej żądanie,  

 wskazanie, o którą stronę internetową 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.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.  

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła 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, szkola może zaproponować alternatywny 
sposób dostępu do informacji. 

 W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego 
sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana 
dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.  

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu 
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie  
 Adres: Żuków 38, 73-115 Dolice 
 E-mail: pspzukow@op.pl 
 Telefon: 91 563 01 25 

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

Informacja o dostępności architektonicznej  

Dostępność architektoniczna :Żuków 38 – budynek z administracją i dla klas I – VIII 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie w części dla administracji i dla klas I - VIII mieści się w 
budynku w Żukowie 38, który nie jest przystosowany do obsługi osób dla osób niepełnosprawnych. 

 Do budynku szkoły prowadzą kilkustopniowe schody od strony wejścia głównego, jeden stopień od 
strony boisk na wprost oraz jeden stopień od strony boisk po stronie lewej oraz brak podjazdu dla 
osoby na wózku, czy z wózkiem.   

Szkoła nie posiada przestrzeni komunikacyjnych poziomych i pionowych wolnych od barier. Na piętro 
prowadza wąskie strome schody. Brak windy i innych urządzeń, które mogą ułatwić dostęp do 
pomieszczeń na piętrze.  

Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający wezwanie osoby do pierwszego kontaktu. 

Pedagog szkoły schodzi z piętra do osób ze szczególnymi potrzebami i na parterze pomaga sprawę 
załatwić. 



 Gabinet dyrektora szkoły został przeniesiony na parter, a prowadzi do niego prosty odcinek 
korytarza.  

Pracownicy szkoły pomagają w czytaniu dokumentów i w ich wypełnianiu.  

Toalety wewnątrz budynku na poziomie – 0 nie są przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

Biblioteka szkolna została przeniesiona na parter budynku, nie ma możliwości wjazdu do jej 
pomieszczenia osobie na wózku. Bibliotekarz przy drzwiach wejściowych pomoże  załatwić sprawę, 
jest podgląd na cale pomieszczenie, na cały księgozbiór.  

Drzwi główne są dwuczęściowe, co umożliwia z pomocą pracownika wjazd na teren budynku osobie 
na wózku, czy z wózkiem.  

Korytarze są wąskie, co może utrudniać samodzielne poruszanie się ,manewrowanie po korytarzach 
osobie na wózku.  Pracownicy szkoły od wejścia pomagają osobie niepełnosprawnej poruszanie się 
po korytarzach.  

Podczas ewakuacji budynku osobie ze szczególnymi potrzebami będzie towarzyszył wskazany 
wcześniej pracownik szkoły, ten, który towarzyszy jej od wejścia na teren szkoły.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Pracownicy szkoły pomagają osobie niewidomej lub słabowidzącej poruszanie się po budynku w celu 
załatwienia sprawy. Brak urządzeń z informacja głosową, czy pętli indukcyjnych. 

Nie ma możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Przy wejściu głównym jest dostępny parking z  wyznaczonym i oznakowanym 1 miejscem 
parkingowym dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem miejsce parkingowe jest zintegrowane z ciągiem komunikacyjny (chodnik). Chodnik 
przy wejściu głównym do budynku jest obniżony do poziomu gruntu i przystosowany dla osób na 
wózku. Krawężnik chodnika wyróżniony kolorystycznie. 

Teren jest ogrodzony, na chodnik prowadzi bramka, która jest wąska. Pomocą osobom 
niepełnosprawnym ruchowo służą pracownicy szkoły.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Dostępność architektoniczna – Karsko 7a, część budynku dla oddziału przedszkolnego.  

W drugiej części budynku jest biblioteka publiczna, nie podlegająca szkole.  

Do budynku prowadzą 2 wejścia.  Dla gości przeznaczone jest wejście główne, zaraz od drogi, na 
wprost bramki. Drugie wejście dla obsługi, jest wąskie i poprzedzone stopniem.  

Wejście główne nie jest przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Brak podjazdu.  

Jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością i znajduje się zaraz po wejściu do budynku po lewej 
stronie korytarza. 



Osoba niepełnosprawna ruchowo na wózku nie wjedzie samodzielnie do wszystkich pomieszczeń 
oddziału przedszkolnego. Wąski przejazd przez tzw. szatnię. Każdorazowo takiej osobie pomocy 
udziela pracownik szkoły.  

Przy wejściu głównym jest parking, ale poprzedzony bramą bez sygnału. Codziennie brama jest 
otwarta, aby wjazd był dostępny.  

Przed budynkiem wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku znajduje się osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Pracownicy szkoły pomagają osobie niewidomej lub słabowidzącej poruszanie się po budynku w celu 
załatwienia sprawy. Brak urządzeń z informacja głosową, czy pętli indukcyjnych. 

Nie ma możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w 
formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do 
skorzystania z pomocy osoby wskazanej przez dyrektora szkoły. 

Informacja dodatkowa 

Do końca 2022 roku strona internetowa szkoły zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. 

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem plików do dostępnych cyfrowo.  

 


