Deklaracja dostępności
Wstęp
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą 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:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany). Filmy nie posiadają
napisów dla osób niesłyszących. Nie wszystkie tabele osadzone w treści dokumentu
posiadają nagłówki oraz opisy kolumn i wierszy. Na stronie internetowej można
używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-03.

Metoda przygotowania oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa - Beata Olbrycht
Adres e-mail b.olbrycht@outlook.com
numer telefonu 669 671 040

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak 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
zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać 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 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, wnoszący żądanie
możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji
mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 2015-10-26

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
37-100 Łańcut, ul. Kochanowskiego 6
Tel.: 17 225 00 80
Faks: 17 225 00 80
E-mail: lancutsp4@op.pl
Strona internetowa: www.lancutsp4.pl

Dostępność architektoniczna
Szkoła składa się z kompleksu dwóch jednopiętrowych budynków wraz z przyległą
do nich halą sportową, przewiązką oraz szatnią. Do budynku można dostać się
sześcioma wejściami. Pierwsze od strony placu zabaw (dawna cześć gimnazjum),
drugie od strony przewiązki, trzecie od strony szatni, czwarte od strony parkingu,
piąte od strony świetlicy, szóste do hali sportowej. Wszystkie wymienione wejścia,
oprócz wejścia do hali portowej, posiadają kilkustopniowe schody oraz drzwi
otwierane ręcznie. Każdy z dwóch budynków posiada dwie kondygnacje (parter
i piętro). Na każdej z nich znajduje się korytarz, aby dostać się na piętro należy
pokonać schody (brak windy).
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ
został wybudowany – pierwszy w latach przedwojennych, drugi w latach 90 tych.
Szkoła nie posiada wind, pochylni, podjazdów przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych. Parking nie posiada miejsca wyznaczonego dla osoby
niepełnosprawnej. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych
znajduje się tylko w kompleksie hali sportowej. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na
wprowadzenie psa przewodnika.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

