DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WSTĘP: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu 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 adres url:
http://zsp16.wroclaw.pl/
Data publikacji strony internetowej: 08.11.2011r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.03.2021r.

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:
1. Część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
2. Brak opublikowanej i dostępnej cyfrowo mapy serwisu,
3. Utrudniona jest obsługa kluczowych funkcji serwisu za pomocą klawiatury, w tym
niektórych obszarów menu
4. Brak możliwości zmiany kontrastu strony oraz powiększenia czcionki
5. Brak odpowiednich opisów załączonych plików, które powinny zawierać opis,
rozmiar i rodzaj pliku np. PDF, DOC itd..
6. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej
strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności
lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub
ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną.
Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.
W tym celu prosimy o kontakt na adres: m.lasko@zsp16.wroclaw.pl
Wyłączenia:
1. Mapy;
2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
3. Treści będące w posiadaniu ZSP16, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz
wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań
dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ZSP16 nie jest uprawniony;
4. Treści prezentujące materiały archiwalne, materiały biblioteczne, których nie można
przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo
prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest
możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych
kosztów;
5. Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz
nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i

zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury
prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez specjalistę ds.
administrowania siecią Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 16 we Wrocławiu P. Mariusza
Lasko w dniu 15.03.2021r.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Mariusz Lasko
e-mail: m.lasko@zsp16.wroclaw.pl
Koordynator do spraw dostępności: Grażyna Warchoł
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
można składać do sekretariatu szkoły:
e-mail: sekretariat.zsp16@wroclawskaedukacja.pl
tel: (071) 798 69 22 wew. 100

żądania zapewnienia dostępności

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA: 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
 wskazanie sposobu 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: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 we Wrocławiu prowadzą wejścia
główne znajdujące się od ul. Wietrznej.
2. Główne wejście znajduje się pośrodku budynku. Po prawej stronie znajduje się
wejście do Przedszkolna nr 16 wchodzącego w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 16.
3. Na parkingu znajdują się wydzielone, oznakowane miejsca dla osób
niepełnosprawnych.
4. Z poziomu parkingu na chodnik prowadzący do budynku jest podjazd dostosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Wejście do budynku z poziomu chodnika bez barier architektonicznych.
6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i
słabowidzących.
7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są
pracownicy obsługi pracujący na dyżurce.
8. Budynek posiada dwa poziomy (parter, 1 piętro ) na każdym poziomie znajduje się
szeroki korytarz. Do budynku można wjechać na wózku.
9. Budynek posiada platformę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych (windę).
10. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
11. Szerokość drzwi do pomieszczeń w szkole jest dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
12. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
(Wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu
napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu
potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych
szczepień weterynaryjnych.)*
13. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
* Podstawa prawna: art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64,
poz. 399).

