Deklaracja dostępności:
Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni 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 Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni.

•
•

Data publikacji strony internetowej: od 2017 r
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
•
•
•

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•
•

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-31
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
sekretariat@sp23gdynia.pl lub sekretariat@sp23.edu.gdynia.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 58 622 07 33.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis procedury wnioskowo-skargowej:
Każdy ma prawo:
•
•
•

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na
przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:
•
•
•
•

dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
sposób kontaktu,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie
jest możliwe, należy niezwłocznie poinformować, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia żądania. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, można zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji.
Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: 586220733
Strona www: sp23gdynia.pl
Adres e-mail: sekretariat@sp23.edu.gdynia.pl
sekretariat@sp23gdynia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Artura Grottgera 19, 81-438 Gdynia
Skargi i odwołania
W przypadku odmowy 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. www.rpo.gov.pl.
Dostępność architektoniczna:
Opis dostępności wejścia do budynku:
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony ul. Artura Grottgera, do którego
prowadzą schody. Wejście nie posiada podjazdu dla wózków, nie jest przystosowane dla osób

z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia
przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Schody nie posiadają na końcach zabezpieczeń
antypoślizgowych. Komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na
występujące bariery poziome i pionowe (progi w drzwiach). Każde piętro posiada taką samą
kolorystykę korytarza. Budynek nie posiada wind. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są
oznakowane.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach
indukcyjnych:
Budynek nie posiada pochylni dla wózków. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych
środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla
osób niepełnosprawnych:
Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Podstawa prawna
•
•

ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848),
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. poz. 1696).

