
Deklaracja dostępności cyfrowej 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

strony podmiotowej 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: http://zsrokitno.pl 

Dane teleadresowe jednostki: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie 

Rokitno 57A, Rokitno 21-504 

Tel.48833453014 

Email:sprokitno@zs-rokitno.pl  

Data publikacji strony internetowej: 06.05.2013r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.07.2020r. 

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.                                          

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych                

z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej: 

 zamieszczane na stronie informacje w postaci  artykułów lub załączników nie są dostępne 

cyfrowo w całości,  

nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny. 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot oraz 

narzędzie http://checkers.eiii.eu/Strona www Szkoły Podstawowej w Rokitnie jest zgodna                    

z dostępnością cyfrową w 89,64% 

 Skróty klawiaturowe - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów 

klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Hura 

e-mail: dorotahura@zs-rokitno.pl 

 Telefon:48 833453197 

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 

http://checkers.eiii.eu/
mailto:dorotahura@zs-rokitno.pl


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. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Budynek piętrowy składający  się z  piwnicy parteru i dwóch pięter. 

Wejścia główne do budynku szkoły znajdują się od strony północnej, 1 od zachodniej 

przeznaczone dla pracowników kuchni i dostawców. Hala gimnastyczna  znajduje się na parterze, 

prowadzą do niej dwa wejścia od południa i zachodu   przystosowane do osób niepełnosprawnych 

z możliwością skorzystania z windy dla niepełnosprawnych  i  dostania się na parter szkoły. Na 

pozostałe kondygnacje prowadzą schody. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji 

przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Nad wejściami nie ma głośników systemu 

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak dostosowanych toalet                  

i miejsc parkingowych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 
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