
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

WSTĘP: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie 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 http://www.sp2chelm.pl/. 

 
Data publikacji strony internetowej: 2016-08-30 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28 

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: 

o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 

o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 

o część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo 

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA: 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po 

serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter · Linki – także te prowadzące do serwisów 

zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki 

temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Zadbano o odpowiedni 

kontrast tekstu dla tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także 

dla osób słabiej widzących. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, 

aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 

Deklaracje  sporządzono dnia 28-08-2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie. 

 



 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres 

poczty elektronicznej sp2chelm@post.pl. Kontaktować można się także telefonicznie 

pod numerem telefonu: 82 565 39 22. Tą samą drogą można składać wnioski 

o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia 

dostępności. 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA 

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: www.rpo.gov.pl 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie znajduje się przy ulicy 

Obłońskiej 51. Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie jest częściowo 

dostosowany do osób niepełnosprawnych, jednak występują ograniczenia, które 

uniemożliwiają lub utrudniają dogodne warunku ruchu dotarcia do wszystkich 

pomieszczeń w budynku placówki. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące 

się od ulicy Obłońskiej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać 

się do budynku, należy pokonać chodnik oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. 

mailto:sp2chelm@post.pl


Wejście do budynku jest  jasno oświetlone, jest szerokie, znajduje się w poziomie placu 

i nie posiada żadnych fizycznych barier. W holu wejściowym  znajduje się informacja 

wizualna w formie tablicy przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń, toalety etc. 

Natomiast nie jest umieszczona dodatkowa tablica informacyjna zapisana w alfabecie 

Braille’a oraz tyflografiką przedstawiającą układ budynku  do odczytania w sposób 

dotykowy. Jest możliwość przekazania powyższych informacji w sposób głosowy przez 

pracownika szkoły. Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest również wejście do 

szkoły od strony gdzie znajduje się szatnia, znajduje się tam pochylnia,  następnie 

pokonując korytarz można dostać się do wybranych pomieszczeń, celem załatwienia 

spraw. Szkoła ma własny parking pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną.  . W budynku 

szkoły nie ma zamontowanej windy, natomiast wszystkie punkt obsługi (sekretariat, 

gabinet dyrektora, gabinet psychologa/pedagoga, gabinet pielęgniarki i księgowej 

znajdują się na parterze budynku. Meble są tak rozmieszczone, by mogły z nich również 

korzystać osoby poruszające się na wózku, bez ryzyka, że będą znajdować się w strefie 

kolizyjnej z osobami poruszającymi się w holu. Budynek jest dwukondygnacyjny, 

bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na 

wózku inwalidzkim. 

Korytarze są szerokie (ponad 2 m) bez zbędnych przeszkód architektonicznych zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi. Schody pomiędzy kondygnacjami nie posiadają 

antypoślizgową nawierzchnię, poręcze po jednej stronie, a także pierwszy i ostatni 

stopień w biegu są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. 

Schody są odpowiednio oświetlone i poszczególne stopnie są dobrze 

widoczne.  Placówka nie posiada urządzeń ułatwiających słyszenie i rozróżnianie mowy 

tj: pętla indukcyjna, system FM,  system IR – tu rolę nośnika dźwięku pełni 

podczerwień. Szkoła ma własny parking pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną, 

natomiast jest brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:  

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego 

 

 

 

 


