
Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 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.   

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.spczerwonak.pl. 

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2011.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.08.2019 r . 

Stan dostępności cyfrowej 

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: 

 Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej. 

Wyłączenia: 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Przygotowanie deklaracji dostępności 

Data sporządzenia deklaracji: 29.03.2021 r.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 
dzwoniąc pod numery telefonów 618120250 / 618120240 lub wysłać informację 
pocztą elektroniczną na adres poczta@spczerwonak.pl.  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 
składać żądania zapewnienia dostępności. 

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające można zgłosić je do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 

Adres szkoły:  

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

ul. Rolna 8 (siedziba) 

ul. Szkolna 1 (druga lokalizacja) 

62-004 Czerwonak 

  

http://www.spczerwonak.pl/
https://www.rpo.gov.pl/
https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, Rolna 8, 62-004 

1. W budynku przy ul. Rolnej znajdują się 3 wejścia. Wejście główne i wejście od 
strony boiska szkolnego posiadają podjazdy dla wózków.  

2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają 
spocznik. 

3. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
4. Przy szkole znajduje się parking z jednym miejscem parkingowym wyznaczonym 

dla osób niepełnosprawnych. 
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane. 
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
7. Występuje jedna toaleta na parterze dla osób niepełnosprawnych. 
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej, po wcześniejszym ustaleniu 

telefonicznym. 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, Szkolna 1, 62-004 

1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Wejście przy altanie umożliwia wjazd wózkiem 
i poruszanie się po parterze. 

2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają 
spocznik. 

3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking 

przy budynku nie posiada oznaczonych miejsc parkingowych. 
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane. 
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
7. Toaleta na parterze przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 
8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej, po wcześniejszym ustaleniu 

telefonicznym. 

Aplikacje mobilne 

 Brak aplikacji mobilnych. 

 


