
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU 

Deklaracja dostępności  

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

w Napachaniu 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Napachaniu 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  Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Napachaniu: www.zsp-napachanie.pl  

Data publikacji strony internetowej: 28.08.2020 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.08.2020 

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 niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 

 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 

 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

 część plików nie jest dostępnych cyfrowo 

 na stronie niedostępna jest wyszukiwarka. 

 nie zastosowano komunikatu w przypadku opuszczania strony z linku zewnętrznego. 

Udogodnienia 

 strona internetowa udostępnia możliwość prezentacji treści w wysokim kontraście,  

w różnych rozmiarach czcionek 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony 

internetowej odpowiada: Karolina Jagodzik, adres poczty elektronicznej: 

http://www.zsp-napachanie.pl/


ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU 

karolina.jagodzik@zsp-napachanie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 61 

8145274. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 

składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 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 

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. 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Napachaniu  ul. Poznańska 26, 62-090 Napachanie 

Do budynku głównego szkoły prowadzi 1 wejście od ul. Poznańskiej. Do wejścia prowadzą 

schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Do budynku przedszkolnego prowadzi 

wejście od strony boiska. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla 

wózków. Wszystkie drzwi wejściowe i wyjściowe mają odpowiednią szerokość i może przez nie 

przejechać osoba na wózku. Pozostałe wejścia do budynku są niedostępne dla gości. Budynek 

główny posiada 2 kondygnacje połączone klatką schodową. W budynku jest winda. W budynku 

są toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się  miejsce parkingowe dla 

osób niepełnosprawnych. Budynek przedszkolny jest jednokondygnacyjny. W budynku nie ma 

pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych 

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji o prawie 

wstępu na teren przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych z psem asystującym i ewentualnych 

uzasadnionych ograniczeniach. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza 

polskiego języka migowego (PJM) online. 
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