
Deklaracja dostępności Strony Internetowej 
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła  Podstawowa nr  2  im.  Orła  Białego w Wałbrzychu 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 Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Internetowa częściowo spełnia wymagania określone w ustawie:

 zawiera pełne dane kontaktowe oraz dostęp do BIP,
 wprowadzono wysoce intuicyjny sposób nawigowania,
 wprowadzono mechanizm powiększania i pomniejszania czcionki,
 wprowadzono deklarację dostępności.

 Niezgodności lub wyłączeń:

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

 część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

 osobą kontaktową jest: Anita Politowicz
 e-mail: psp2walbrzych@wp.pl,
 telefon: 74 847 09 89

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi
na brak zapewnienia dostępności.

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 audio deskrypcji, itp. 

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.

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  
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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 może 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.

Na  niedotrzymanie  tych  terminów  oraz  na  odmowę  realizacji  żądania  można  złożyć  skargę  
do  organu  nadzorującego  pocztą  lub  drogą  elektroniczną  na  adres:  58-304  Wałbrzych,  
ul. M. Wańkowicz 13 lub e-mail: psp2walbrzych@wp.pl

Dostępność architektoniczna 

Opis dostępności wejścia do budynku

Szkoła dysponuje windą zewnętrzną z poziomu przyziemia do poziomu parteru, na którym znajdują
się  pomieszczenia  :  sekretariatu,  dyrektora  szkoły,  biblioteki,  gabinetu  szkolnej  pielęgniarki,  
6- sal lekcyjnych, sanitariatów.
Wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na ilość
kondygnacji (przyziemie, parter, 1 i 2 piętro) – brak wind i pochylni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych
Miejsce  takie  znajduje  się  na  szkolnym  parkingu  przeznaczonym  dla  pracowników  szkoły   
i jest specjalnie oznakowane.

Informacja  o  prawie  wstępu  z  psem  asystującym  i  ewentualnych  uzasadnionych
ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.
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