
Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach 

 

Wstęp: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach zobowiązuje się zapewnić 

dostępność cyfrową swojej stronie www z 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 www.sp2prabuty.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 23.11.2019 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak 

Informacje uzupełniające: 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 

Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Obrońców Westerplatte 

ul. Obrońców Westerplatte 11 

82-550 Prabuty 

tel. 55 278 24 14 

tel./fax 55 278 21 35, 55 278 20 28 

 

Status pod względem zgodności: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej: 

1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 

2. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

3. dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo 

Informacje dodatkowe: 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Przygotowanie oświadczenia dostępności: Oświadczenie przygotowano dnia 24.03.2021 r. 

Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej 

przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Osoba do kontaktu: Ewa Pasternak 

e-mail: sekretariat@sp2prabuty.pl 

tel. 55 278 24 14, 500 472 514 

mailto:sekretariat@sp2prabuty.pl


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

zapewnienia dostępności. 

Procedura wnioskowo – skargowa: 

Każda 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 odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie 

zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osobowe 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 dla niej dogodny sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien 

zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 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 nie może być dłuższy niż dwa 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 może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji 

mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich (www.rpo.gov.pl). 

 

Dostępność architektoniczna: 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach posiada trzy budynki główne.  

Budynek klas IV-VIII przy ul. Obrońców Westerplatte 11: 

5. Do budynku prowadzi wejście od ulicy oraz wejście od strony boiska szkolnego. 

Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściach są podjazdy dla osób 

niepełnosprawnych. 

6. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 

7. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. 

8. Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku dostępny jest korytarz na parterze szkoły 

i znajdujące się na parterze pomieszczenia (sekretariat, pokój nauczycielski, sala lekcyjna, stołówka 

szkolna, gabinet pedagoga, biblioteka szkolna oraz szatnia i toaleta). 

9. Toaleta na parterze jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

10. Przed budynkiem szkoły przy ulicy znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce 

dla osób niepełnosprawnych. 

11. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

http://www.rpo.gov.pl/


12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można korzystać z tłumacza 

migowego. 

Budynek edukacji wczesnoszkolnej przy ul. Obrońców Westerplatte 11: 

 

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony boiska szkolnego. Są one ogólnodostępne w godzinach 

pracy szkoły. Wejścia są tym samym poziomie co parter budynku. 

2. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 

3. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. 

4. Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku dostępny jest korytarz na parterze szkoły 

i znajdujące się na parterze pomieszczenia (sekretariat, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, 

oraz szatnie i toalety). 

5. Przed budynkiem szkoły przy ulicy znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce 

dla osób niepełnosprawnych. 

6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można korzystać z tłumacza 

migowego. 

 

Budynek klas IV-VIII przy ul. Grunwaldzkiej 6: 

 

1. Do budynku prowadzi wejście od ulicy oraz wejście od strony boiska szkolnego. Jest ono 

ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Budynek nie posiada podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych. 

2. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 

3. Obiekt na zewnątrz  i wewnątrz jest monitorowany. 

4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind ani podjazdów co 

jest znacznym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych. 

5. Toaleta nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

6. Przed budynkiem szkoły nie ma parkingu. 

7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można korzystać z tłumacza 

migowego. 

 


