Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach 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 Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.
Data publikacji strony internetowej: 2007-10-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.
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.













Treści nietekstowe mogą nie posiadają tekstowej alternatywy;
Elementy graficzne mogą nie posiadać poszerzonego opisu;
Treści wideo nie zawierają napisów dla niesłyszących i audiodeskrypcji;
Znaczniki użyte do budowy strony nie zapewniają jej logicznej struktury lub
nie zapewniają prawidłowej semantyki;
Elementy tekstowe mogą nie być odpowiednio kontrastowe;
Na stronie znajdują się grafiki przedstawiające tekst;
Strona nie zapewnia przycisku "Przejdź do treści";
Na stronie znajdują się odnośniki lub przyciski, które nie posiadają opisu lub
nie jest on wystarczająco opisowy;
Odnośniki prowadzące do dokumentów nie zawierają infromacji o rozmiarze
ani formacie pliku;
W przypadku nawigowania przy pomocy klawiatury fokus nie zawsze jest
widoczny;
Formularze nie zapewniają zrozumiałej informacji o błędzie a ich pola mogę
nie być opatrzone etykietami;
Na stronie występują błędy parsowania;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-18.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot
zewnętrzny: Reddog Systems Przemysław Bąchorek.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Robert Dorawa, adres e-mail do osoby
odpowiedzialnej, skokisp@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc
na numer telefonu 61 812 40 21. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.
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 audiodeskrypcji itp. Żądanie 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.
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.
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
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach, ul. Poznańska 2, 62-085
Skoki.
Szkoła mieści się w trzech budynkach. Budynek I i III posiadają podjazd. Budynek
II wyposażony jest w windę umożliwiającą dostęp do każdego piętra.
Parking nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Możliwe jest wejścia do budynków szkoły w towarzystwie psa asystującego.

