
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W KACICACH 

 

Szkoła Podstawowa w Kacicach 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 w Kacicach 

http://spkacice.szkolna.net/ 

Status pod względem zgodności z ustawą: 

              Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej: 

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób z 

niepełnosprawnością słuchową, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed 

wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie. 

Treści niedostępne:  

▪ Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne 

cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.  

▪ Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter 

promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

▪ Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: 

zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności: 

▪ Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2021 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Udogodnienia strony internetowej Szkoły Podstawowej w Kacicach: 

− podwyższony kontrast (czarne tło, jasne litery); 

− możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; 

− możliwość zatrzymania animacji, tak aby użytkownik miał czas na ich przeczytanie; 

− funkcja “kursor” (w celu zwiększenia rozmiaru kursora myszki); 

− na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki; 

 

 

 

http://spkacice.szkolna.net/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

▪ Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Kacicach Alina Orda 

▪ Kontaktować się można poprzez email: sp.kacice@wp.pl                                                             

lub numer kontaktowy 12 388-10-23 

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. 

Skargi i odwołania 

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 w Kacicach 

▪ Adres: Kacice 80, 32-090 Słomniki 

▪ E-mail: sp.kacice@wp.pl 

▪ Telefon: 12 388-10-23 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna: 

Szkoła Podstawowa w Kacicach nie jest w pełni dostosowana do osób z 

niepełnosprawnościami. Wejście do budynku jest na poziomie gruntu, co umożliwia wejście i 

wjazd osobie na wózku inwalidzkim bez większego problemu. Natomiast w  budynku nie ma 

windy oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz szkoły na poziomie zero poruszanie 

się jest częściowo możliwe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toaleta mimo że jest na 

poziomie zero nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Dostęp do sal na I piętrze 

jest utrudniona ze względu na brak wind i podjazdów. 
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