
Deklaracja dostępności 

 

WSTĘP: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku  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://sp1slupsk.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2012-08-30 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12 

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 

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 
Deklaracje  sporządzono dnia 01-09-2020 r. 

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  

Szkoły Podstawowej nr 1. 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest administrator strony internetowej p. Elżbieta Jabłońska, 

elzbietajablonska@sp1slupsk.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 

telefonu 598425501. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 

niedostępnej oraz składać skargi na brak 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 
 

 

 

mailto:elzbietajablonska@sp1slupsk.pl
http://www.rpo.gov.pl/


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku znajduje się przy ulicy Lutosławskiego 23. Do budynku 

prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Lutosławskiego . Jest ono ogólnodostępne w 

godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie 

schody oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada 

windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. 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. Osoby z 

trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po 

zawiadomieniu o takiej potrzebie. 
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