
Deklaracja dostępności 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu 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.szkolap6.nazwa.pl, BIP 

 Data publikacji strony internetowej: 2014-02-10 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17 
 Data publikacji BIP: 2016-05-15 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Obecna strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej. Jesteśmy w trakcie zmiany dostawcy usług hostingowych i 
tworzenia nowego szablonu strony szkoły wg wytycznych WCGA 2.0 

Treści niedostępne 

 Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób 
Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie 
ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie. 

 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 ( zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp.) , 
umieszczone na stronie internetowej posiadają szczegółowy opis. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17 
 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 

mailowy sp6@sosnowiec.edu.pl    lub pod  numerem telefonu 32 266 58 85, 32 266 52 78 . 

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 

http://www.szkolap6.nazwa.pl/
mailto:sp6@sosnowiec.edu.pl


odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez 

audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, 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 można złożyć skargę na takie działanie. 

 

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

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

 

Dostępność architektoniczna 
 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im Juliusza Słowackiego w Sosnowcu zlokalizowana jest w 
dwóch budynkach przy ulicy Legionów 21 i przy ulicy Wawel 13. Budynki nie są w pełni 
przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku przy ulicy Legionów 
jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, przy bocznym wejściu  znajduje się 
podjazd umożliwiający wjazd wózka. Osoby niepełnosprawne mające problem z 
samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły (w obydwóch 
budynkach). Do obydwu obiektów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W szkole  istnieje możliwość skorzystania z pomocy surdopedagoga. Na terenie placu przy 
ulicy Legionów 21 od strony boiska znajdują się miejsca parkingowe.  

Koordynator do spraw dostępności 

Dane kontaktowe: 

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu : Justyna Jankowska 
adres do korespondencji: ul. Legionów 21, 41-200 Sosnowiec 
e-mail: justynaj.sp6@interia.pl 
telefon: 32 266 52 78, 32 266 58 85 

Zakres zadań koordynatora do spraw dostępności uregulowany został w art. 14 ust.2  Ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.) 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

https://www.rpo.gov.pl/
mailto:justynaj.sp6@interia.pl


 

 

 

 

 


