
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Głogowie zobowiązuje się zapewnid dostępnośd 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 https://www.sp12.glogow.pl/  

 

Data publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2016.12.22 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.13 

 

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 wyłączeo wymienionych poniżej: 
- strona nie posiada tłumacza migowego dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, 
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej  
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 
Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2020 r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 
publiczny. 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
kontaktową jest Robert Wieczorek, https://www.sp12.glogow.pl/. Kontaktowad można się 
także dzwoniąc na numer telefonu 076 726 56 10. Tą samą drogą można składad wnioski o 
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składad żądania zapewnienia dostępności. 
 
Informacje na temat procedury 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądad 

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez 

audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierad 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 określid dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizowad 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 byd dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z 

żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny 



może zaproponowad alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot 

publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu 

dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyd skargę w sprawie zapewniana 

dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można 

także złożyd wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dostępność architektoniczna. 

Do budynku szkoły prowadzi 6 bram i furtek umożliwiających dostęp do budynku szkoły z 

każdej strony osiedla. 

Przed głównym wejściem do budynku szkoły znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami 

parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek szkoły jest czterokondygnacyjny: piwnica, parter, I piętro, II piętro. Na każdy poziom 

można dostad się za pomocą 2 wind – platform dla osób niepełnosprawnych. W budynku 

znajdują się pochylnie – podjazdy umożliwiające przemieszczanie się osób 

niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. W budynku są liczne barierki i pochwyty 

ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W szkole posiadamy schodołaz, 

dostępny w razie potrzeb. 

W każdym segmencie budynku i na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Na wprost wejścia głównego, wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne ze 

wskazówkami dotyczącymi rozkładu gabinetów i pomieszczeo w szkole. Sale lekcyjne, 

gabinety oraz toalety oznakowane są dużymi i czytelnymi tablicami z numerami i 

piktogramami. 

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. 

Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych, informacji głosowych. 

 

Aplikacje mobilne 

Strona https://www.sp12.glogow.pl/ dostępna jest na urządzeniach mobilnych i jest na nich 

w pełni funkcjonalna. 

 

https://www.rpo.gov.pl/
https://www.sp12.glogow.pl/

