
Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewniowej 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej  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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewniowej. 
 Data publikacji strony internetowej: 2004-09-01 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-30 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 

poniżej. 
 

Treści niedostępne 

 Zamieszczone na stronie artykuły nie są dostępne cyfrowo w całości, 
 Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 

niepełnosprawne. 

 Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”. 
 Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje. 

 Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla 

osób głuchych. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23 

 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-02 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Pani Renata Pabijan - rena_rymarczyk@interia.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146860330.  Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 
 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

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. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie 
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno 

nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

 

Skargi i odwołania 

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu 
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 

Organ nadzorujący: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej 

Adres:    32-864 Gnojnik 

E-mail:   szkola@lewniowa.pl 

Telefon:  14 6860330 

 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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Dostępność architektoniczna 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia  

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 

1. Główne - wejście znajdujące się od strony południowej, odległe 30m  od 10 stanowiskowego 

parkingu oraz   50m od dużego parkingu przyległego do budynku Domu Strażaka. Jest 

ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych.  Wejście 

przez jedno skrzydło drzwi dwuskrzydłowych z możliwością otwarcia drugiego) - otwierane 

ręcznie. 

2. Przedszkolne – od strony zachodniej, odległe 30m  od 10 stanowiskowego parkingu oraz   

70m od dużego parkingu przyległego do budynku Domu Strażaka. Wejście dostępne w 

godzinach pracy przedszkola po uprzednim sygnale dzwonkowym umieszczonym przy 

drzwiach wewnętrznych. Nie stwarza barier architektonicznych. Wejście przez jedno 

skrzydło drzwi dwuskrzydłowych z możliwością otwarcia drugiego) - otwierane ręcznie. 

3. Do sali gimnastycznej - od strony drugiego parkingu przyległego do budynku Domu 

Strażaka Wejście bez barier architektonicznych- drzwi dwuskrzydłowe. Dostępne  dla 

użytkowników sali gimnastycznej oraz uczniów klas VII i VIII. 

4. Skrzydła szkolne są parterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach 

dostępne mogą być korytarze i hala sportowa,  natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich 

wymiarów.  

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. 

7. W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.   

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać  

z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.   

8. Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do 

budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie  pracowników odbywa się za pomocą 

dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do przedszkola lub tel. 146860330 

do sekretariatu. 

9. Obsługa osób słabosłyszących- nie istnieje możliwość obsługi osób 

słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

10. Dostępność parkingu – 10 stanowiskowy parking jest przeznaczony dla pracowników  

 szkoły. Parking przed Domem Strażaka jest ogólnodostępny. Brak wyznaczonych miejsc dla 

osób niepełnosprawnych. 
11. Dostępność toalety- Toaleta dla osób niepełnosprawnych  znajduje się na parterze  

 skrzydła przedszkolnego.  

12. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. 

13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

Dane teleadresowe:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej 

Lewniowa275 

32-864 Gnojnik 

adres e-mail: szkola@lewniowa.pl 

nr tel.: 14  6860330 
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