
Deklaracja dostępności 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. JANA PAWŁA II W PRZEWORSKU 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku 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. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej www.sp1przeworsk.edupage.org 

 Data publikacji strony internetowej: 2017-12-20 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wysokich 

kosztów dostosowania. 

Treści niedostępne 

 Materiały wideo nie mają alternatywnej zawartości w postaci audiodeskrypcji, 

 Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, 

 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią 

Justyna Stelmach, Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Przeworsku pod adresem e-mail sp1@przeworsk.um.gov.pl lub pod numerem 

telefonu 16 6487268. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania 

www.sp1przeworsk.edupage.org
www.sp1przeworsk.edupage.org


zapewnienia dostępności należy składać do Dyrektora Szkoły pod adresem e-mail 

sp1@przeworsk.um.gov.pl lub pod numerem telefonu 166487268. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 

udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie 

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie alternatywnej, powinna także określić 

formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż 

w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 

niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym 

termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest 

możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do 

informacji. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Szkoła jest częściowo dostępna dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchu. 

Budynek szkoły jest obiektem piętrowym, do którego prowadzi pochyły podjazd dla 

wózków inwalidzkich. W środku budynku występują progi i schody ograniczające 

poruszanie. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka 

migowego. 

 

 

 


