
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

WSTĘP: 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem 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 http://sp-letowe.pl 
 

DANE TELEADRESOWE 

34-733 Mszana Górna 
Łętowe 238 
tel. (18) 331 52 04 
email: spletowe@mszana.pl 
www: http://sp-letowe.pl  

 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: 

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 dla osób głuchych 
 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  
 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

 
Strona nie posiada: 

 podwyższonego kontrastu 
 możliwości powiększenia liter 
 mapy strony 
 skali szarości 

 

Strona posiada: 
 podświetlane linki 
 jasne tło 

 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

 

http://sp-letowe.pl/
mailto:spletowe@mszana.pl


 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Genowefa Hornik 
e-mail: spletowe@mszana.pl  
telefon: 18 33 15 204 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 
składać żądania zapewnienia dostępności. 
 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma 
prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego 
wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie 
zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.                      
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: 
www.rpo.gov.pl 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

1. Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia od strony jezdni. Główne wejście do 
szkoły, do którego prowadzą schody, nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. 
Drugie wejście do szkoły od strony jezdni posiada platformę do podjazdu dla 
niepełnosprawnych.  Ponadto do budynku szkoły prowadzą jeszcze trzy 
wejścia – jedno od strony południowej budynku prowadzące do szatni  
i pomieszczeń kuchni i jadalni i dwa pozostałe prowadzące bezpośrednio do 
sali gimnastycznej – jedno od strony wschodniej , drugie od strony zachodniej. 
Wszystkie wejścia są wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne. W sekretariacie 
szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia: główne, od strony 
południowej (z tyłu budynku), wejście na salę gimnastyczną od strony 
zachodniej oraz teren wokół szkoły. Wejścia na salę gimnastyczna są 
dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.  

2. Na terenie szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla 
niepełnosprawnych. 

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 
pracownicy obsługi. 

4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz.  Na jego początku 
znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. 

5. W budynku głównym nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych 
(toalety, barierki). Natomiast w części gdzie znajduje się sala gimnastyczna 
znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jest do niej swobodny 
dostęp. 

http://sp16gdynia.pl/deklaracja-dostepnosci/%E2%80%9Dmailto:
http://sp16gdynia.pl/deklaracja-dostepnosci/%E2%80%9Dmailto:
http://www.rpo.gov.pl/


6. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. 
7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 
 
Deklarację  sporządzono dnia 2020-12-10 na  podstawie samooceny 
przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  
w Łętowem. 

 

 
 


