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Szkoło Podstawowa im. Marii Konopnickje_j w_ Mro_kowie zobowiązuje się zapgwnii
dostępność swojej strony internetowej www,zspmłgkgłiv.pl 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 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Mrokowie.

Data publikacji strony internetowej: 16.1L.20L3

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Ia.LL.LaE

§tatus pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 20!9 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

. część plików nie jest dostępna cyfrowo,

. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

. wiele zdjęc, obrazów, grafik, ikon i innych informacji nietekstowych
umieszczonych na stronie internetowej, nie posiada alternatywnej wersji

tekstowej,
o lld stronie znajdują się teksty i informacje, których kontrast jest zbyt niski,
o ]lćl stronie znajdują się elementy bez nazwy dostępnej dla technologii

asystujących,
o żami€szone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

w całości.

lnformacje dodatkowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów
klawiaturowych.,tj.:

. CtrI++ (powiększenie)
o Ctrl+- (pomniejszenie)
o Ctrl+O (rozmiar pierwotny)
. F11 (tryb pełnoekranowy)
. Ctr!+A {zaznaczenie wszystkiego)
o Ctrl+C (kopiowanie)



o Ctrl+S (zapisanie strony)
o Ctrl+F (szukanie na stronie)
. Ctrl+P (drukowanie)
o Ctrl+l (informacje o stronie)
o Ctrl+Shift+Q(zamknięcie)

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono d nia 2L.09.2020
DekIarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

lnformacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Małgorzata Perzyna - Dyrektor

Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Mrokowie, adres poczty

elektronicznej : dyrektor@zspm rokow. pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (2ż| 75615 55.

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 odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartoŚci

filmu bez audio deskrypcji itp.
Ządanie 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.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania dostępnoŚci można

składać na adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie ul. Marii
Świątkiewicz 2a, 05-552 M roków, se kreta ri at@ zsp m rokow. p l

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.



Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji ządania moŻna złoŻyc

skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

. Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

. Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77

00-090 Warszawa
. E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pI
. Telefon: (22| 55 17 700

Dostępność a rchitekto niczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie
ul. Marii Świątkiewicz 2a

05-552 Mroków

Budynek szkoły jest trzykondygnacyjny z jasną elewacją, widoczną z daleka.

Szkoła posiada parking ogólnodostępny, który znajduje się po przeciwnej stronie

ulicy Marii Świątkiewicz bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych

oraz parking wewnętrzny na terenie szkoły, na którym wyznaczone jest 6 miejsc dla

osób niepełnosprawnych specjalnie oznakowanych. Jedno miejsce wyznaczone jest

od strony zachodniej z mozliwością podjazdu dla wózków i znajduje się w niedalekiej

odległości od wejścia głównego szkoły. Pozostałe 5 miejsc znajduje się przy wejŚciu

do hali sportowej od strony wschodniej. Aby dostać się do szkoły prlez wejŚcie przy

hali sportowej, trzeba pokonać krawęznik, wjechać na chodnik i dojechaĆ do

wejścia . Wjazd na parkingi wewnętrzne ograniczony jest szlabanem.

Aby uzyskać zgodę na wjazd na parking szkolny, należy skontaktowaĆ się

telefonicznie (22 756-1-5-55).

obiekt szkolny składa się z dwóch budynków: szkoĘ i haIi sportowej połączonych

dwoma łącznikami. W łącznikach znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych

ruchowo.
obiekt szkolny posiada dwa wejścia, z których mogą korzystaĆ uczniowie,

pracownicy i osoby z zewnątrz oraz wejścia boczne:
o główne wejście do szkoły jest od strony południowej, a przy wejŚciu znajduje

się podjazd dla wózków. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach

pracy szkoĘ,
r wejście przez halę sportową, które znajduje się od strony wschodniej,

dostępne jest w godzinach pracy hali sportowej,
o wejście boczne bezpośrednio na blok żywieniowy dostępne tylko dla

pracowników bloku żywieniowego
o wejścia boczne służą jedynie jako wyjścia ewakuacyjne.



Wejściem głównym wchodzimy na parter szkoĘ, po prawej stronie od wejŚcia

znajduje się sekretariat i gabinet Dyrektora, po lewej stronie znajduje się recepcja,

a dalej stołówka. Korytarzem prosto od wejŚcia przechodzimy do szatni, oddziału
przedszkolnego oraz świetlicy. Szkoła posiada windę, która znajduje się po lewej

stronie od wejścia głównego, windą dostaniemy się na l i lI piętro. W obiekcie są

2 toalety dla osób niepełnosprawnych - 1 na parterze i 1 na ll piętrze.

Do pomieszczeń na hali sportowej możemy dostać się wejściem zewnętrznym od

strony wschodniej oraz łącznikami z budynku szkoĘ. Budynek hali jest częŚciowo

dostosowany do osób niepełnosprawnych. Posiada pomieszczenia sanitarne:
toalety, prysznice, szatnie. Na parterze znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne
natomiast na piętrze są tylko pomieszczenia techniczne.

obiekt szkoIny nie posiada informacji głosowych pętli indukcyjnych. Nie ma

oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Szkoła nie posiada tłumacza
języka migowego.

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami na terenie obiektu SP w Mrokowie może

liczyć na pomoc pracowników szkoły. Możliwe jest wejście do budynku z psem

p rzewod ni kie m/asystującym.

DYRE KTo R
fn. Marii Konopnickiej

Perzyna


