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Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach 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 https://bipzsk.kurowice.eu
Data publikacji strony internetowej: 2013-11-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2022-05-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Renata Frączkowska , adres e-mail: sekretariat@kurowice.edu.pl , telefon: 42 214 00 84.
Informacja zwrotna
W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Renata Frączkowska, e-mail:
sekretariat@kurowice.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 214 00 84.
Postępowanie odwoławcze
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod numerem
telefonu: 42 214 00 84 lub e-mailowo na adres: sekretariat@kurowice.edu.pl
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800
676 676
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostosowanie wejść do budynków
Wejścia do budynku są odpowiednio szerokie. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Przed wejściem do budynku jest
podjazd dla osób niepełnosprawnych z dwustronną poręczą. Wewnątrz budynku nie ma pochylni. Schody z poręczą
odpowiednio zabezpieczone. Brak sygnalizacji dźwiękowej. W odległości 20 m. od wejścia do szkoły jest parking
ogólnodostępny. Szkoła nie posiada windy, podnośnika. Nie jest wyposażona w schodołazy. Na parterze jest toaleta
dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się w bramie łączącej ul. Szkolną z
budynkami znajdującymi się wewnątrz kwartału. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Z uwagi na spory
ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostosowanie korytarzy
Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie schodów
Budynek jest dwupoziomowy i posiada schody wewnętrzne.
Dostosowanie wind
Brak wind
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Dostępność pochylni
1 pochylnia zewnętrzna – podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność platform
Brak platform
Dostępność informacji głosowych
W budynku nie ma platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Dostosowanie parkingów
Przy szkole znajduje się ogólnodostępny parking dla pojazdów. Nie jest wyodrębnione miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym
Osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu do budynku z psem asystującym. Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych status psa asystującego.
Dostępność tłumacza języka migowego
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony
żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Dodatkowe informacje
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy
komunikacji:
●

●
●

kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w
celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji
publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży
gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kurowice.edu.pl;
kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Kurowicach: SPKurowice/skrytka

Aplikacje mobilne
Udostępniamy następujące aplikacje mobilne:
1. Strona www: https://spkurowice.edupage.org
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