
Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Mikołaja Kopernika w Hutkach 

 

Wstęp deklaracji 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach zobowiązuje się zapewnid 

dostępnośd swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowychi aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

http://www.zsphutki.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach  

Hutki 161 , 42-274 Konopiska 

tel. 34 3283282, fax 34 3283282 

sphutki@op.pl 

Data publikacji strony internetowej: 14.01.2014 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.09.2020 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeo wymienionych poniżej: 

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w 

całości, 

2. częśd z opublikowanych zdjęd nie posiada opisu alternatywnego, 

3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

4. częśd plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego 

przeznaczenia, 

7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem, 

8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, 

9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, 

10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, 

11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki, 

http://www.zsphutki.pl/


12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części 

interfejsu. 

Wyłączenia: 

1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

kontaktu jest  Łukasz Lewenhoff, adres poczty elektronicznej  sphutki@op.pl ,tel. 34 3283282.               

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

skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądad 

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 

odczytanieniedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez 

audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierad 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 określid dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

 

 

Podmiot publiczny powinien zrealizowad żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. 

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 byd dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie 

dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponowad alternatywny sposób 

dostępu do informacji. 

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyd skargę na takie 

mailto:elektronicznej%20sphutki@op.pl


działanie. 

 

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

Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Dostępność architektoniczna 

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Hutkach znajduje się  

w Hutkach 161 , 42-274 Konopiska. Główne wejście do obiektu znajduje się wzdłuż drogi 

powiatowej. 

Budynek znajduje się przy drodze  wojewódzkiej nr 908. Ulica objęta jest strefą zamieszkania, 

co oznacza że pieszy może poruszad się swobodnie po całej udostępnionej do użytku 

publicznego przestrzeni i ma pierwszeostwo przed pojazdami. 

 

Najbliższy  przystanek publicznego transportu zbiorowo (przystanek autobusowy) znajdują 

się przy samym obiekcie. 

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach . Brak postoju taksówek i 

transportu kolejowego. 

 

Wejście główne do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w  Hutkach    

jest oznakowane i wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe przeszklone.                     

Przy wejściu głównym do sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. 

 

Na parterze znajdują się m.in. gabinet dyrektora, sekretariat, sale zajęd , sala gimnastyczna, 

gabinet lekarski, gabinet pedagoga, logopedy i psychologa, toalety. 

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i mające trudności w poruszaniu się 

obsługiwane są bezpośrednio na parterze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja 

Kopernika w Hutkach  

Na parterze, piętrze znajdują się tablice informacyjne z numerami sal. 

Informacji ustnych o rozkładzie pomieszczeo w budynku udziela pracownik obsługujący 

sekretariat na parterze. 

 

https://www.rpo.gov.pl/


Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeo budynku. 

 

Zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego na podstawie pisemnego zgłoszenia 

dostarczonego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach, co 

najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.  

 

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. 

Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana dla osób na 

wózkach inwalidzkich. 

 

Brak pętli indukcyjnych w budynku, pochylni i platform. 

 

Ewakuacja odbywa się klatkami schodowymi, brak windy do celów ewakuacyjnych. 

 

W budynku nie wyznaczono pokoju dla matki z dzieckiem. 

 


