
Deklaracja dostępności 

Dostępność cyfrowa 

Oświadczenie w sprawie dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły 
http://www.sp15tg.edupage.org 

Data publikacji strony internetowej: 27. 12. 2016 

Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 
lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

- brak dostępności strony dla osób słabowidzacych 

Wyłączenia: 

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, 

Oświadczenie sporządzono dnia: 18. 03. 2021 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Dane teleadresowe jednostki: 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich 
ul. Litewska6 
42-612 Tarnowskie Góry 
tel. 32 285 51 16 
email: szkola_15@poczta.onet.pl 
 
Osoba do kontaktu: Teresa Banaś - dyrektor szkoły. 
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Dostępność architektoniczna obiektu 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Tarnowskich Górach mieści się przy ulicy Litewskiej 6 w Tarnowskich 

Górach i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek szkoły posiada cztery segmenty: A, B , żywieniowy i salę gimnastyczną. 

Segment A i B posiada dwa piętra, natomiast pozostałe segmenty są jednopiętrowe.  

Na piętra prowadzą schody niedostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Przy wejściu do szkoły znajduje się punkt informacyjny, sekretariat szkoły położony jest na 

parterze w segmencie żywieniowy. 

Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. 

Pomiędzy budynkami znajdują się korytarze umożliwiające swobodne przemieszczanie się 

osobom na wózku inwalidzkim (parter). 

Do budynku szkoły prowadzą schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych obecnie jest 

niedostępny, brak windy.  

Przed budynkiem znajduje się parking z miejscami wydzielonymi dla osób niepełnosprawnych.  

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma też oznaczeń  

w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  

i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Do budynku można wejść z psem asystującym.  

Procedura wnioskowa i skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą 

alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu.  

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 elementu strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

 


