
DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze dokłada starań, 
aby 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 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 
października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron 
internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://sp6.jgora.pl. 

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2011r. 
Data istotnej aktualizacji: wrzesień 2021r. 

Data sporządzenia deklaracji: 

Deklarację sporządzono dnia: 12 października 2021r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze. Dokłada się 
wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 filmy nie posiadają napisów tekstowych dla osób niedosłyszących i niesłyszących; 
 niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych; 
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 
 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi; 
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo; 
 film lub animacja zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób 

niesłyszących. 

INFORMACJE DODATKOWE – strona posiada: 

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne logo na stronie), a w nim: 

 czytelna czcionka; 
 zwiększenie rozmiaru tekstu; 
 zmniejszenie rozmiaru tekstu; 
 odcienie szarości; 
 wysoki kontrast; 
 odwrócenie kolorów; 
 jasne tło; 
 podkreślenie linków; 
 bardziej czytelna czcionka. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 



Szkoła Podstawowa nr 6  w  Jeleniej Górze prowadzi podstawową działalność w  2 budynkach 
połączonych łącznikiem. 
 
I . Budynek główny SP6 
58-560 Jelenia Góra ul. Cieplicka 74 
 

1. Opis dostępności  wejścia do budynku 
Budynek posiada 5 wejść, które ze względu na  barierę architektoniczną, uniemożliwiają 
wejście osobom na wózku inwalidzkim.  
 
II. Budynek SP6 połączony łącznikiem z budynkiem głównym. 
58-560 Jelenia Góra ul. Cieplicka 74. 
 

1. Opis dostępności  wejścia do budynku 
Budynek posiada 1 wejście bez przeszkód architektonicznych, bezpośrednio z poziomu terenu  
bezpośrednio od strony ulicy. 
 
 

2. Opis dostępności korytarzy, wind, toalet 
 
Dla osób  niepełnosprawnych  dostępny  jest korytarz/łącznik na parterze. W obu budynkach 
nie ma windy oraz nie ma  platformy   dla   osób    niepełnosprawnych, w  związku z tym nie 
ma możliwości  przemieszczania się  po wszystkich korytarzach. Budynek jest 
dwukondygnacyjny. Przedostanie się na wyższą kondygnację w obu budynkach nie jest 
możliwe. 
Toalety w budynku głównym nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby 
niepełnosprawne mogą korzystać z dostosowanej toalety znajdującej się na parterze obok 
pomieszczeń wynajmowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury - Przystań Twórczą. 
 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, 
pętlach indukcyjnych. 

 
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
 
SALA GIMNASTYCZNA 
 
Istnieje możliwość dostępu do sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych. 
 
INFORMACJE  OGÓLNE 
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym  miejscem postojowym  dla pojazdów 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
 
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej. 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE: 

W szkole Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Pani Justyna Guszała, tel. 75-755-14-
30 wew. 26, email: kierownik@sp6.jgora.pl  

mailto:kierownik@sp6.jgora.pl


Koordynator został powołany Zarządzeniem nr 59/2019/202 dyrektora szkoły z dnia 31 
sierpnia 2020r. 

Możliwy jest również kontakt za pośrednictwem sekretariatu szkoły:  

email: sekretariat@sp6.jgora.pl  tel: 75-755-14-30 

 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
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 audio deskrypcji 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: www.rpo.gov.pl 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji 
poświęconej temu tematowi. (https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/) 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO: 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 
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