
Deklaracja dostępności Zespołu Placówek Oświatowych  

im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Trawnikach 

 

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trawnikach 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 Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej -Curie w Trawnikach. 

Data publikacji strony internetowej: 29.10.2020 r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29,10,2020 r 

 

Status pod względem zgodności z ustawą: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

poniższych niezgodności lub wyłączeń. 

1. Niektóre dokumenty opublikowane na stronie mogą niedostępne, ponieważ pochodzą 

z różnych źródeł. 

2. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków (z powodu 

zautomatyzowanego sposobu wstawiania galerii zdjęć w naszych artykułach-obrazy 

całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany przez 

nas komponent wstawiający grafiki). 

3. Brak możliwości odsłuchania treści strony. 

4. Zamieszczane przez nas filmy multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji. 

5. Zamieszczone przez nas na stronie publikacje w formacie plików PDF mogą nie być 

dostępne cyfrowo w całości. 

Wyłączenia: 

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 

Dostępne udogodnienia: 

1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności: 
Deklarację sporządzono dnia: 16.10.2020r 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.10.2020r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

  



Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszaka Gziut. 

E-mail: szkolatrawniki@poczta.onet.pl 

Telefon: 81 585 60 09 

 

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. 

  

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w 

tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie 

jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

  

Skargi i odwołania: 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

Organ nadzorujący: 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach 

Adres: Trawniki 606 

21-044 Trawniki 

E-mail: szkolatrawniki@poczta.onet.pl 

Telefon: 81 585 60 09 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

  

Udogodnienia: 
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby 

niedowidzące: 

 przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, 

 przełączniki zmiany kontrastu, 

 na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 



  

Dostępność architektoniczna: 

 W skład ZPO w Trawnikach wchodzą Przedszkole Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa w 

Trawnikach. Jednostki te mieszczą się w dwóch odrębnych budynkach. 

Budynek Szkoły Podstawowej w Trawnikach, Trawniki 606, 21-044 Trawniki: 

Budynek szkoły jest dwupiętrowy. Posiada halę sportową i salę gimnastyczną . W 

budynku można wyodrębnić dwie części .Do budynku są dwa wejścia do korzystania na co 

dzień oraz wyjścia ewakuacyjne. Wejście główne do budynku (od strony Urzędu Gminy) 

posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby 

osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Obok wejścia głównego jest 

winda, dzięki której .korytarze oraz sale lekcyjne w głównej części budynku na I i II piętrze 

są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Korytarz i pomieszczenia w drugiej części budynku 

szkoły(wejście od strony bloków) są dostępne dla osób niepełnosprawnych wyłącznie z osobą 

asystującą, pomagającą pokonać schody. Na każdym piętrze jest toaleta przystosowana dla 

osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie 

pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi 

osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem 

przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wydzielonego miejsca 

parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek Przedszkola Samorządowego w Trawnikach, Trawniki 263, 21-044 Trawniki: 

Budynek przedszkola jest jednopiętrowy. Posiada pięć sal zajęć, pomieszczenia 

kancelaryjne i zaplecze gospodarcze. Do budynku są dwa wejścia. Jedno dla pracowników 

kuchni i zaopatrzenia. Drugie wejście główne dla dzieci, rodziców i pozostałych 

pracowników. 

Wejście główne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby 

niepełnosprawne mogą pokonywać schody wyłącznie z osobą asystującą. .Brak jest 

informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie ma 

urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Nie istnieje 

możliwość poruszania się z psem przewodnikiem oraz nie ma możliwości skorzystania z 

tłumacza języka migowego. Przed posesją przedszkola znajduje się niewielki ogólnodostępny 

parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

 

                                                         Dyrektor Zofia Malinowska 


