
Deklaracja dostępności Strony internetowej  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie 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://czarnolas.edupage.org/ 

 Data publikacji strony internetowej: 26.11.2013r. 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.10.2020r. 

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 
wyłączeo wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

 Zdjęcia mogą nie posiadad tekstów alternatywnych 
 Niektóre zdjęcia lub dokumenty mogą mied formę skanów 
 Witryna nie ma możliwości zmiany kontrastu 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 15.02.2021r. 
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.02.2021r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Maciejczyk/ Piotr Kwaśnik 
 E-mail: szkola@czarnolas.eu / sekretariat@policzna.ugm.pl 
 Telefon: 48 6772 007 / 48 6770 039 

Każdy ma prawo: 

 zgłosid uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 zgłosid żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 wnioskowad o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierad: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

mailto:szkola@czarnolas.eu


 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpid niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w 
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie 
nie jest możliwe, powinno nastąpid najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyd skargę 
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Policznie  
 Adres: ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna 
 E-mail: sekretariat@policzna.ugm.pl 
 Telefon: 48 6770 039 

Skargę można złożyd również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie, Czarnolas 87, 26-720 Policzna 
 
Obiekt szkolny składa się z trzech powiązanych ze sobą budynków: budynek przedszkolny, 
budynek szkolny i sala gimnastyczna. 
Do budynku szkolnego prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Przy wejściu do sali 
gimnastycznej znajduje się podjazd dla wózków.  
Sekretariat znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy lub platformy przyschodowej. 
Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.  
Po wejściu do budynku osoba niepełnosprawna zostanie obsłużona przez pracowników ZSzP 
Czarnolas. 
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeo można wejśd z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeo w alfabecie brajla ani oznaczeo kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości z korzystania z 
tłumacza języka migowego. 
Istnieje możliwośd zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do 
budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 48 6772 007 lub mailowym: 
szkola@czarnolas.eu. 
 

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

