
Deklaracja dostępności cyfrowej 

Wstęp 

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 
internetowej zspkowalew.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją 
wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór 
oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora 
publicznego. 

Data publikacji strony internetowej 2016-09-01 

Data aktualizacji strony 2020-09-18 

W Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie dla strony zspkowalew.pl przeprowadzono samocenę 
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: 
Test - European Internet InclusionInitiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona 
internetowa zspkowalew.pl spełnia wymagania w 79%. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści 
internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia  
4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

• filmy pochodzą z serwisy You Tube nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

• wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji 
tekstowej, 

• strona nie ma dostosowania wielkości czcionki, dostosowania kontrastu i możliwości skalowania 
szarości, 

• formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego 
tytułu, 

• brak przycisku przesyłania formularza, 

• niektóre linki nie zawierają tekstu ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje, 

• dwa elementy na stronie nie posiadają unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na 
stronie wcześniej), 

• element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy 
nie ma tytułu ani powiązanej etykiety. 

Wyłączenia 

• filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 

• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do 
tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są 
wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 

• pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie i przekazane do 
publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych 
źródłowych; 

• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku 
zapewniania dostępności. 

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne 
obciążenie dla podmiotu publicznego. 

https://bip.pleszew.pl/
https://bip.pleszew.pl/
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https://bip.pleszew.pl/


Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych 

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie 
za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB. 

• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz 
formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

• Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie 
wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe. 

• Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty 
elektronicznej zspkowalew@wp.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 
62 7428 376. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 
składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 
koordynator: Aldona Kaźmierczak  

Strona aktualizowana na bieżąco. Szkoła dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność 
strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.  

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. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa 

Telefon (22) 55 17 700 

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 

https://www.rpo.gov.pl/ 
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Dostępność architektoniczna obiektów Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie 

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie mieści się w trzech lokalizacjach. 

Budynek główny Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie (B.Chrobrego 36) 
1) Opis dostępności wejścia do budynku. 
Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne obok sekretariatu, wejście boczne nr 1 i wejście 
boczne nr 2 (od strony boiska) oraz wejście do przedszkola. Boczne wejścia umożliwiają dostanie się 
do budynku wprost z poziomu terenu. Wejście główne i wejście do przedszkola posiadają podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu 
poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. 
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. 
Jedna toaleta w przedszkolu jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. W szkole żadna z toalet 
nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. 
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. 
Nie ma wind. 
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma 
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek 
nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został 
przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. 
7) Na parterze budynku znajdują się sekretariat, gabinety dyrektora i wicedyrektora, świetlica szkolna. 
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi. 

 

Budynek Publicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Kowalewie (oddział w Piekarzewie – 
Piekarzew 19) 

1) Opis dostępności wejścia do budynku. 
Budynek posiada jedno wejście. Wejście główne po schodach nie posiada podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych.  
2) Opis dostępności korytarzy i toalet. 
Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność 
pokonania schodów. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. 
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma 
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek 
nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został 
przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. 



Budynek Publicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Kowalewie (ul. B.Chrobrego 38) 

1) Opis dostępności wejścia do budynku. 
Budynek posiada jedno wejście. Wejście główne po schodach nie posiada podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych.  
2) Opis dostępności korytarzy i toalet. 
Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność 
pokonania schodów. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. 
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma 
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek 
nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został 
przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-10-16  

 


