
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4kwietnia 2019 roku 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

http://www.sp7chelm.pl   

Przygotowanie deklaracji dostępności: 

Data sporządzenia deklaracji: 31.03.2021 r. 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 31.03.2022 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ 

Status pod względem zgodności:  

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

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:  

 zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne 

cyfrowo w całości (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej)  

 filmy zamieszczone na stronie internetowej szkoły nie posiadają napisów dla osób 

głuchoniemych, 

Dokumenty 

Na stronie głównej umieszczono link prowadzący do deklaracji dostępności. 

Na stronach umieszczono pliki do pobrania. 

 

Skróty klawiszowe  
Na stronie podmiotu publicznego można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarek internetowych. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą 

swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter  

Powiększanie strony  
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +), (Ctrl -) lub 

odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla 

osób z wadą wzroku. Pomoc – powiększanie i pomniejszanie stron w Windows.  

Czytelność  
Linki umieszczone w menu strony w 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. 

Zrozumiałość treści  
Podmiot publiczny stara się, aby treści na stronach były zrozumiałe, a sposób ich 

prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.  

Długie teksty są dzielone na akapity, cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione. 

Informację zwrotne i dane kontaktowe: 

http://www.sp7chelm.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/powiekszanie-strony/


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Pan Wiesław Podgórski – wieslaw.podgorski@op.pl.  

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 82 5634 884. Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia 

dostępności.  

APLIKACJE MOBILNE  

Brak aplikacji mobilnych 
 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: 

Adres siedziby: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, 

ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm, adres mail: sekretariat.zso7@op.pl  telefon 82 5634 884.  

1. Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia do budynku: główne (od ul. Synów Pułku) 

oraz od strony boiska szkolnego (sala gimnastyczna). Przy wejściu głównym istnieje 

podjazd dla wózków z poręczami.  

2. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku, gdzie 

znajdują się: toaleta dla osób niepełnosprawnych, świetlica, 8 sal lekcyjnych, pokój 

nauczycielski, sekretariat, biblioteka, gabinety medyczne. Podjazd dla wózków 

z poręczami na blok sportowy tj. sala gimnastyczna, sala rehabilitacji, sala korekcyjna.  

3. Przy wejściu do szkoły dostępność zapewniona jest także poprzez wsparcie pracownika 

pełniącego dyżur przy wejściu.  

4. Na parkingu przy szkole wydzielono miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

5. Możliwy jest wstęp do budynku osoby korzystającej z psa asystującego. 

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 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 otrzymywania 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 może złożyć skargę 

w sprawie zapewnienia 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. 

DOKUMENTY ZAMIESZCZONE NA STRONIE PODMIOTU PUBLICZNEGO 

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

mailto:wieslaw.podgorski@op.pl
mailto:sekretariat.zso7@op.pl

