
Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą 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: https://zslisiecice.com.pl 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-22. 

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. 

Treści niedostępne 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących 

powodów: 

Mogą występować trudności z dostępem do stron aktualności szkolnych, galerii zdjęć, filmów 

oraz stron dla uczniów, często publikowanych w formie zdjęć lub plakatów. Treść nie 

wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów – nie są wyszczególnione, jako treści 

którym podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową w art. 8, ust. 2, pkt 2 Ustawy. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny 

dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. 

Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe: 

Strona internetowa podstawowe skróty klawiszowe: 



 TAB - przejście do kolejnego elementu 

 SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu 

 ESC - anulowanie podpowiedzi 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest dyrektor szkoły Tadeusz Wojciechowski, zslisiecice@zslisiecice.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 485 71 10. Tą samą drogą 

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś 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. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 

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

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 

48-100 Lisięcice, Szkolna 5 

Tel.: +48774857110 

Faks: +48774857182 

https://www.rpo.gov.pl/
tel:+48774853021


E-mail: zslisiecice@zslisiecice.pl 

Strona internetowa: www.zslisiecice.com.pl 

Dostępność architektoniczna 

Każda osoba niepełnosprawna może się skontaktować ze szkołą przedstawić sprawę i 

wtedy pracownik administracji przyjedzie do domu tej osoby, żeby pomóc jej załatwić 

sprawę. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: 

Brak tłumacza języka migowego. 

Aplikacje mobilne 

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej. 
 


