Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim 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 Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim: http://www.nowasp.pl/
DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 2017-02-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

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.




Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne (w tym
brak nagrań treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo).
Nie można wysłać formularza bez wciśnięcia przycisku Wyślij.




Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
Używanie opisowych tytułów.

W Szkole Podstawowej nr 14 dla strony http://www.nowasp.pl/przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet
Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:
Strona internetowa nowasp.pl spełnia wymagania 96,85% .
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny.
SKRÓTY KLAWIATUROWE- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem nowasp@wp.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 735 60 91. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
Ul. Krotoszyńska 171, tel. 62 735 60 91.













Szkoła posiada dwa wejścia do budynku. Jedno z nich jest usytuowane od ulicy Krotoszyńskiej. Otwierane po
zgłoszeniu telefonicznym.
Z drugiej strony szkoły, od strony boiska mieści się wejście główne do szkoły, które jest ogólnodostępne w
godzinach pracy szkoły.
Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony ul. Krotoszyńskiej.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Szkoła posiada parking z oznaczeniem miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściami brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym.
Budynek posiada windę.
Na korytarzach znajdują się plany szkoły oraz informacje o drogach ewakuacyjnych oraz kierunkach ewakuacji.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

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 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.

