Wstęp
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie 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
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie.
Data publikacji strony internetowej: 2008-08-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-07.
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.







dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy
graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy,
ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów
kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej
elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps,
wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-03. Deklarację sporządzono na podstawie badania
przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Zapała Iwona, szkola@szkolatumlin.pl. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 41 300 34 14. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
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
audiodeskrypcji 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.

Dostępność architektoniczna
Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie jest budynkiem, w którym
wykorzystywane są cztery kondygnacje (od -1 do 2). W piwnicy mieszczą się szatnie szkolne z
osobnym wejściem od strony frontowej, usytuowanym obok wejścia głównego. Poza tymi
dwoma wejściami do budynku prowadzą jeszcze dwa (od strony boiska, które znajduje się za
nim). Wejścia te posiadają pochylnię (bez barierek) dla osób korzystających z wózka
inwalidzkiego. Dostępne są również trzy wejścia boczne.
Żadne z wejść nie jest wyposażone w informację głosową, świetlną. Nie ma też pętli
indukcyjnych.
Wewnętrzna komunikacja pomiędzy poziomami odbywa się dwoma klatkami schodowymi.
Schody zabezpieczone są balustradą.
W budynku nie ma windy ani toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Parkingi znajdujące się na terenie szkoły nie posiadają wyznaczonych miejsc dla osób
niepełnosprawnych. Chodniki wyłożone kostką, prowadzące od parkingu do wejść z
podjazdem ułatwiają dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób
niewidomych lub słabowidzących.
W szkole jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym
umówieniu wizyty.
Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak na terenie szkoły nie ma miejsc
przeznaczonych na wyprowadzenie psa.

