Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie 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
(Dz.U. z 2019 poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://zs2koscian.szkolnastrona.pl/index.php
Data publikacji strony internetowej
21.03.2010.
Data ostatniej istotnej aktualizacji
27.10.2017.
Podmiot
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie
Adres strony internetowej
https://zs2koscian.szkolnastrona.pl/index.php
Status zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie
za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku
wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL]
oraz [-] aby pomniejszyć widok [CTRL]
oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy
pola formularza.
Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej
kolejności.
Serwis jest wyposażony z mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby
niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
• zmiana wielkości czcionki,
• zmiana kontrastu.
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich
jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz
wielkości czcionki.
Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu,
mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z
technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami
użytkowników.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe
oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane
alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego jest
usytuowane od strony osiedla Piastowskiego. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni
schodowych. Wejście do hali sportowej znajduje się od strony ul. Broniewskiego i wyposażone
jest w podjazd dla osób na wózkach.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.

Opis dostosowań - na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla
osób niepełnosprawnych.
Na terenie należącym do szkoły znajduje się jeden ogólnodostępny parking przed budynkiem
głównym szkoły. Przy ul. Broniewskiego znajduje się ogólnodostępny parking obok hali
sportowej.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online.
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego nie ma możliwości
skorzystania z tłumacza języka migowego.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z
sekretariatem szkoły.
Osobą kontaktową jest sekretarz szkoły email: szkolanr2@koscian.eu.
Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu (65) 512 08 57 lub 665 044 001
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania 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
audiodyskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową 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 żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądanie będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od 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 może złożyć skargę w sprawie zapewnienia
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 https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-prawobywatelskich

