
Deklaracja Dostępności strony internetowej Zespołu Szkolno–

Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice, zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 

Data publikacji: 2010-09-01 

Data aktualizacji: 2020-12-18 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 

wymienionych poniżej: 

Utrudnienia: 

 Funkcjonalność treści nie jest obsługiwana za pośrednictwem klawiatury  

 Brak responsywności  

 Informacje i obsługa interfejsu użytkownika może nie być zrozumiała. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 09.10.2020 r. 

Ocenę możliwości zapewnienia dostępności www dokonano na podstawie 

samooceny oraz wykonanego testu dostępności za pomocą narzędzia online Tingtun 

Checker: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=03beb399-4796-4ac9-8164-

ee644547f819 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych 

prosimy o kontakt z osobą, która jest odpowiedzialna za rozpatrywanie uwag i 

wniosków Panią Joanną Tomczak  

e-mail: dostepnosc.cyfrowa@ornontowice.edu.pl 

telefon: 32 235 50 16 

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=03beb399-4796-4ac9-8164-ee644547f819
http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=03beb399-4796-4ac9-8164-ee644547f819
mailto:dostepnosc.cyfrowa@ornontowice.edu.pl


Każdy ma prawo do: 

 zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej 

elementu, 

 wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej 

lub jej elementu, 

 wystąpienia z żądaniem o udostępnienie niedostępnej informacji w innej 

alternatywnej formie, 

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej uwagi lub żądanie, 

 wskazanie strony internetowej lub jej elementu, którego dotyczy uwaga lub 

żądanie, 

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej cyfrowo. 

Podmiot publiczny powinien rozpatrzyć zgłoszenie uwagi lub żądania niezwłocznie i 

nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności cyfrowej 

nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja 

zgłoszenia będzie możliwa, jednakże powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 

miesięcy od daty zgłoszenia. Podmiot publiczny może zaproponować alternatywny 

sposób dostępu do informacji. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie terminów lub odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, pocztą lub drogą 

elektroniczną na adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice 

ul. Zwycięstwa 7 

43-178 Ornontowice 

zsp@ornontowice.edu.pl 

Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, można skargę skierować do Rzecznika Praw Obywatelskich -

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna 

mailto:zsp@ornontowice.edu.pl
https://www.rpo.gov.pl/


Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się przy głównej ulicy 

Zwycięstwa w Ornontowicach. Bezpośrednio przy wejściu do budynku nie ma 

parkingu, jednakże w odległości do 100m od szkoły znajdują się 2 parkingi z 

wytyczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Ogólnie szkoła posiada 2 

wejścia główne, wśród których jedno wyposażone jest w pochylnię dla osób 

niepełnosprawnych. W części segmentu B, w której znajduje się winda, 

pomieszczenia są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Reszta budynku 

nie jest przystosowana dla wszystkich osób niepełnosprawnych- główną przeszkodą 

są schody. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Tłumacz języka migowego 

W zespole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. 

 


