Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie
1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, mieszcząca się
przy ul. Pułaskiego 6/8 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 Biuletynu Informacji
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie,
mieszczącej się przy ul. Kazimierza Pułaskiego 6/8.
2. Data publikacji strony internetowej – 2006 rok, data ostatniej dużej aktualizacji
strony internetowej – 2011 rok.
3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem
w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie
prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych Szkoły Podstawowej nr
5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”.
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego” Juno” nie posiada aplikacji
mobilnych.
5. Oświadczenie – deklaracja dostępności sporządzono 01.03.2021 r
6. Deklarację dostępności cyfrowej strony SP nr 5, im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”
sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.
7. Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
8. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt
drogą mailową z panią Elżbietą Mierzejewską emierzejewska@sp5piastow.edu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu 22 723 14 72.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
9. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej lub jej elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz
sposób kontaktu.
10. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego
„Juno” dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Szkoła Podstawowa nr 5 im.
Zbigniewa Gęsickiego „Juno” niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz
podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2
miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, SP nr 5 im.

Zbigniewa Gęsickiego „Juno” zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego
zapewnienia dostępu do informacji.
11. W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po
wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika
Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/.
12. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” nie posiada tłumacza języka
migowego.

Dostępność architektoniczna
Szkoła usytuowany jest przy zbiegu dwóch ulic Al. J. Piłsudskiego i ul. K. Pułaskiego 6/8.
Wejście główne do budynku szkoły oraz wejście dodatkowe przy sektorze sportowym
znajduje się od ul. K. Pułaskiego 6/8. Dojście/dojazd drogą wewnętrzną. Przed wejściem
głównym znajduje się chodnik oraz miejsca parkingowe, które nie są przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe/parking nie należą do szkoły. Mają charakter
miejski, ogólnodostępny.
Szkoła mieści się w jednym budynku dwupiętrowym z podpiwniczeniem, który nie jest
dostosowany dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu, oznaczeń dla osób
niepełnosprawnych, brak windy, brak toalet z dostosowaniem. W budynku nie ma oznaczeń
w alfabecie braille'a. Wejście na poziomy -1, 1 i 2 budynku odbywa się po schodach, których
poszczególne stopnie (przy wejściu głównym) zostały oznaczone kontrastowymi taśmami
antypoślizgowymi, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich
korzystających. Drzwi wejściowe do szkoły pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego.
Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku po
wcześniejszym uzgodnieniu.
Szerokość korytarzy daje możliwość swobodnego przemieszczania się osób z
niepełnosprawnością. Na 1 i 2 piętrze znajdują się sale zajęć, gabinety specjalistów, pokój
nauczycielski, toalety. Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, pokój
kierownika gospodarczego, świetlica, biblioteka, kuchnia, stołówka, gabinet pielęgniarki, sala
sportowa, sektor dla oddziałów przedszkolnych z szatnią, toalety. Na poziomie –1
(podpiwniczenie) znajduje się szatnia, sala reedukacji, gabinet SI, sala lekcyjna, sala
świetlicowa.
Na teren szkoły możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

