
Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. B. Prugara – Ketlinga w Sanoku (zwana dalej szkołą) 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. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp1.sanok.pl  

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2020 r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2020 r. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.12.2020 r.  

Deklarację sporządzono na podstawie: 

- Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

- Zastosowania automatycznego narzędzia sprawdzającego poprawność kodu HTML: 

https://validator.w3.org/.  

 

Na stronie internetowej: sp1.sanok.pl  można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową 

jest Marcin Pełech, adres poczty elektronicznej: sp1sanok@op.pl. Kontaktować można się także 

dzwoniąc pod numer telefonu: 13 46 400 11 lub tel/fax 13 46 334 92 lub pisemnie na adres szkoły. Tą 

samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej 

lub jakiegoś jej 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 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 lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej 

wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna   

 

mailto:sp1sanok@op.pl


Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku mieści się w budynku przy ul. Aleja Szwajcarii 5 w Sanoku. 

W budynku występują bariery pionowe: nie ma podjazdów i windy. Szkoła nie posiada parkingu. 

Najbliższy parking z miejscami dla niepełnosprawnych znajduje się tuż za ogrodzeniem szkoły na 

terenie osiedla Błonie. Sekretariat znajduje się na parterze. 

W szkole nie ma ograniczeń w zakresie wstępu osobie korzystającej z psa asystującego. Nie ma 

oznaczeń w alfabecie Brailleʾa dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób słabowidzących.  Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest 

zapewniona w sposób głosowy – pracownicy portierni i obsługi.   

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej  

Możliwa jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej 

z pracownikiem szkoły za pośrednictwem osoby po ukończonym kursie zaawansowanym z Systemu 

Językowo- Migowego. Taką potrzebę należy zgłosić do szkoły  telefonicznie, elektronicznie (e-mailem) 

lub faxem z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

 W budynku szkoły nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących – pętla indukcyjna, itp. 

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownicy administracyjni i pedagogiczni schodzą do 

klienta po zawiadomieniu przez pracownika obsługi  na portierni o konieczności obsługi klienta 

z niepełnosprawnością ruchową. 


