Szkoła Podstawowa im.ks Jana Twardowskiego w Kobylu 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
szkolakobyle.edu.pl
Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2021.09.01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera także materiały
archiwalne z poprzedniego serwisu, których publikacja miała miejsce przed wejściem w
życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
Strona posiada wbudowany mechanizm zmiany kontrastu, zmiany wielkości
czcionki, ustawienia skali szarości, podkreślania linków.
Na stronie internetowej: szkolakobyle.edu.pl można używać standardowych skrótów
klawiaturowych przeglądarki. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.09.01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności strony internetowej odpowiada:
Anna Filipek, e-mail: zszkobyle@op.pl, tel.: 146856299
Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej odpowiada:
Dyrektor Szkoły, e-mail: zszkobyle@op.pl, tel. 146856299
Informacje na temat procedury odwoławczej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich 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, 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, elementu strony internetowej, lub aplikacji
mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu mieści się w jednym,
dwupiętrowym budynku o numerze 81. Posiada 4 wejścia, z których jedno jest dostępne
dla osób niepełnosprawnych. Wejście to jest usytuowane od strony parkingu szkolnego.
Umożliwia wejście wyłącznie na parter, gdzie mieści się sekretariat szkoły, gabinet
dyrektora, pokój pedagoga, świetlica szkolna, sala gimnastyczna (jednopoziomowa, bez
trybun) oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ prowadzący szkołę: Gmina Nowy Wiśnicz, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz tel.: 14
685 09 10, um@nowywisnicz.pl
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, tel: 12 448-1110, kurator@kuratorium.krakow.pl
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl

