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Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 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
serwisu internetowego szkoły.
Data publikacji strony internetowej: 2017-08-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-22
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Struktura i relacje:
Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu
dostępnych na niej funkcji.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Marcin Zdanowicz, adres poczty elektronicznej marcin.zdanowicz@sp12.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 85 869 6241.
Informację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się z Monika Kucharczyk, adres poczty elektronicznejmonika.kucharczyk@sp12.bialystok.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 679 38 80.
Koordynatorem do Spraw Dostępności w szkole jest p. Agnieszka Sawoń.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: monika.kucharczyk@sp12.bialystok.pl
lub pod numerem telefonu: 85 679 38 80.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także
zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie
dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie
działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Budynek Szkoły przy skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i ul. Komisji Edukacji Narodowej.
1. wejście główne dla uczniów - schodami od skrzyżowania ulic Kołłątaja i Komisji Edukacji Narodowej, dla osób niepełnosprawnychpodjazdem dla wózków
inwalidzkich od głównego wejścia z drzwiami na hol głównyszkoły. Dostęp do sal, pomieszczeń, sanitariatów, stołówki oraz oddziałów przedszkolnych
korytarzami poziomu parter. Dostęp do poszczególnych sal, pomieszczeń oraz sanitariatów znajdujących się na wyższych kondygnacjach uczniom –
schodami, osobom niepełnosprawnym – windą osobową. Na każdej kondygnacji znajdują się sanitariaty dla uczniów i osób niepełnosprawnych.
2. wejście boczne (przedszkole) schodami dla dzieci oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych (poziom parter).
3. wejście do budynku od strony wewnętrznego parkingu schodami dla uczniów oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych (poziom parter).
Budynek Szkoły przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej.
1. wejście główne dla uczniów - schodami oraz dla osób niepełnosprawnych - podjazdem dla wózków inwalidzkich od głównego wejścia z drzwiami na hol
główny szkoły. Dostęp do sal, pomieszczeń, sanitariatów oraz na halę sportową korytarzami poziomu parter. Dostęp do poszczególnych sal, pomieszczeń
oraz sanitariatów znajdujących się na wyższych kondygnacjach uczniom – schodami, osobom niepełnosprawnym – windą osobową. Na każdej kondygnacji
znajdują się sanitariaty dla uczniów i osób niepełnosprawnych.
2. wejście na halę sportową – z poziomu 0 bez barier architektonicznych (poziom parter).

