
Wstęp deklaracji 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie 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  https://spstraczno.edupage.org Link otworzy się w nowej karcie. 

Data publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-06.  

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-01. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2021-03-14. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Izabela Barczak, i.barczak@spstraczno.edu.pl. Drogą mailową można 

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia 

dostępności. Telefon do sekretariatu szkoły: 67-258-12-24. 

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 

https://spstraczno.edupage.org/


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 jest 

dostępna pod adresem:  https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie 

E-mail szkoły: sekretariat@spstraczno.edu.pl 

E-mail administratora strony: i.barczak@spstraczno.edu.pl 

Telefon: (67) 258-12-24 

Adres szkoły: Strączno 53, 78-642 Strączno 

Strona szkoły: https://spstraczno.edupage.org/ 

Fanpage szkoły: 
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Jana-

Paw%C5%82a-II-1754266718162736 

Dostępność architektoniczna 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie, 78-642 Strączno 53 

 

1. Dostępność wejść 

Do budynku prowadzi pięć wejść, dwa z nich są ogólnodostępne: wejście od frontu budynku i 

z tyłu budynku. Wejście od placu zewnętrznego szkoły, jest to wejście główne, które 

przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – posiada pochylnie. Wejście 

jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobą oddelegowaną do udzielania 

informacji przy wejściu głównym jest pracownik sekretariatu. Wejście drugie, to wejście od 

tyłu budynku. Brak przystosowań dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Kolejne wejście 

od strony sali gimnastycznej, przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – 

posiada pochylnie. Nie jest ogólnodostępne. 

https://www.rpo.gov.pl/


Czwarte wejście do budynku to wejście os strony zaplecza kuchennego. Nie jest 

ogólnodostępne. Brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ostatnie 

wejście do droga ewakuacyjna, nieczynne na co dzień. 

 

2. Dostępność korytarzy, schodów 

Korytarze na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Schody prowadzące na piętro nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

 

3. Dostępność toalet 

Toalety znajdują się na parterze i piętrze budynku oraz przy sali gimnastycznej, są 

ogólnodostępne i przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

 

4. Dostępność parkingu 

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego znajduje się parking ogólnodostępny, bez 

wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc parkingowych 

jest wystarczająca. 

 

5. Utrudnienia 

W budynku brak windy. 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 

 


