
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

WSTĘP: 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 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: 

www.jozefoslaw.edu.pl 

Data publikacji strony internetowej: 24.05.2011 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.05.2020 r. 

 

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: 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 

 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności 

 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA: 

Narzędzie ułatwień dostępu: 

 podświetlane linki 

 mapa strony 

 skala szarości 

 jasne tło 

Na tej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-28 

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-10-28 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Kamil Tomczyk, adres e-Mail: kierownik.gospodarczy@jozefoslaw.edu.pl, 

telefon: 227507440. 

http://szkolajozefoslaw.biposwiata.pl/
http://www.jozefoslaw.edu.pl/


 

Informacja zwrotna 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik gospodarczy. 

 E-mail: kierownik.gospodarczy@jozefoslaw.edu.pl 

 Telefon: 22 750 74 40 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 

możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Józefosławiu 

 Adres: ul. Kameralna 11, 05-500 Józefosław 

 E-mail: szkola@jozefoslaw.edu.pl 

 Telefon: 22 750 74 40 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 

Dostosowanie wejść do budynków 

Tak - każde wejście jest z poziomu parteru, są również dostępne podjazdy 

Dostosowanie korytarzy 

Tak 

Dostosowanie schodów 

Tak 

Dostosowanie wind 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Tak 

Dostępność pochylni 

Nie 

Dostępność platform 

Tak 

Dostępność informacji głosowych 

Nie 

Dostępność pętli indukcyjnych 

Nie 

Dostosowanie parkingów 

Tak 

Prawo wstępu z psem asystującym 

Tak 

Dostępność tłumacza języka migowego 

Nie 

 


