
 

Deklaracja dostępności 

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju zobowiązuje się 

zapewnić dostępność strony internetowej  https://www.sphoryniec.pl  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 www.sphoryniec.pl  

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2017 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.01.2018  

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: 22.03.2021  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny 

według kryteriów dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1) – poziom 1 „AA” 

Strona szkoły jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej: 

 Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku. 

 Serwis zawiera dokumenty PDF - skany, które zostały utworzone przed wejściem w 

życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

 Nie ma ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. 

 Nie ma możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem.  

 Nie ma wersji tekstowej strony bez żadnych grafik. 

 Materiały video nie posiadają audio-deskrypcji. 

Strona posiada następujące ułatwienia: 

 Strona dostępna jest na urządzeniach mobilnych. 

 Wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury. 

 Zachowana  jest  spójność  układu i  działania pasków menu i innych elementów 

nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie. 

 Strona posiada etykiety ekranowe.  

 Strona nie zawiera pionowych napisów. 

 Istnieje możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza 

TAB. 



 

W przypadku problemów  z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt z osobą: 

Dorota Rachwalik, e-mail: sphoryniec@gmail.com 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (16) 631 30 15 (sekretariat). 

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

żądania zapewnienia dostępności. 

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo 

wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu 

alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący 

żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 


