
Deklaracja dostępności 
Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 4 

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

podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w 

związku z wdrożeniem WCAG 2.1. 

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami 

dotyczącymi dostępności strony Zespołu Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii 

Kadrowej w Bolechowicach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 

ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo. 

Wstęp 

Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach 

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 strony internetowej Zespołu 

Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach o nazwie 

http://www.spbolechowice.pl/ 

Daty publikacji i aktualizacji 2021-03-11 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05 

Status pod względem zgodności z ustawą 

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

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

1. Część zdjęć oraz innych elementów nietekstowych nie posiada opisu alternatywnego, 

 

2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie nie mają napisów z uwagi na fakt, że 

pochodzą ze źródeł zewnętrznych, 
 

3. Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu tekstowego. 

4. Dokumenty do pobrania nie posiadają informacji o formacie i rozmiarze 

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności 

cyfrowej 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, 

skorzystano także z automatycznego narzędzia do oceny dostępności strony internetowej – 

Tingtun Checker, znajdującego się pod adresem http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, 

że strona internetowa https://spbolechowice.pl  spełnia wymagania w 100,00 % 
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Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Serwis nie zawiera skrótów klawiszowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z 

technologiami asystującymi ( np. programy czytające) systemem lub aplikacjami 

użytkowników.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Adres poczty elektronicznej bolechowice10@wp.pl i sekretariat@spbolechowice.pl. 

Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 41 315 05 26. 

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

skargi na brak zapewnienia dostępności. 

koordynator: Bożena Litwin 

Tel. 41 3150526  email: bolechowice10@wp.pl , sekretariat@spbolechowice.pl  

Każdy ma prawo do: 

1. wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub ich elementu.  

2. zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na 

przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości 

filmu bez audiodeskrypcji itp.  

Żądanie powinno zawierać: 

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,  

2. 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.  

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach powinien zrealizować żądanie 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, 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 zaproponuje 

alternatywny sposób dostępu do informacji.  

W przypadku, gdy Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach  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 na stronie https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dostępność architektoniczna 

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w 

Bolechowicach mieści się w jednej lokalizacji: Bolechowice 10,26-052 Nowiny. 

Jest to budynek dwukondygnacyjny, w którym znajdują się sale lekcyjne, biblioteka, świetlica 

szkolna, sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej, kuchnia i jadalnia szkolna.  

W budynku szkoły mieści się przedszkole, które  jest przystosowane dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową. 

Do szkoły prowadzą dwa wejścia. Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób 
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niepełnosprawnych, wejście boczne wyłącznie w schody.  Budynek posiada windę dla osób 

przemieszczających się na wózku inwalidzkim, w budynku nie ma innych pochylni, platform, 

informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. 

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toaleta). 

Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp 

ze względu na windę, która została zamontowana w budynku. Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze budynku. 

Przed budynkiem wyznaczono dwa  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

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

przewodnikiem. 

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

Informacje dodatkowe 
 

Udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami 

Na stronie zastosowano następujące ułatwienia dla osób z specjalnymi potrzebami: 

1. wersję kontrastową, 

2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 

3. wyróżnienie odnośników 

 

 

DANE TELEADRESOWE:  

 

Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Bolechowicach 

Bolechowice 10,26-052 Nowiny 

e-mail: bolechowice10@wp.pl, sekretariat@spbolechowice.pl  

nr tel.: 41 3150526 
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