
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

WSTĘP: 

Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej https://zslekaopatowska.pl//  

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-10 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-13 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.            

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 

 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

 część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo 

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA: 

 możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki 

 podświetlane linki 

 jasne tło 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: 

Deklarację  sporządzono dnia 26-03-2021 r. 

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej 

przez  pracownika  Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej. 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lidia Jeziorna  

e -mail: dyrektor@zslekaopatowska.pl. 

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@zslekaopatowska.pl.  

telefon: 67 78 145 42 

https://zslekaopatowska.pl/
mailto: dyrektor@zslekaopatowska.pl.
http://sp16gdynia.pl/deklaracja-dostepnosci/%E2%80%9Dmailto:


 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 

oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA 

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: www.rpo.gov.pl 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej 

ul. Szkolna 4 

 

1. Budynek parterowym, brak w nim progów, korytarze szerokie, umożliwiające 

swobodne poruszanie się.  

2. Wejście główne do budynku od strony ul. Szkolnej dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (podjazd dla 

wózków).  

3. Przy wejściach znajdują się dzwonki umożliwiające osobom z dysfunkcjami 

kontakt z pracownikami.  

4. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 



7. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, 

dotykowej i wzrokowej. 

 

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce Opatowskiej  

Żłobek Gminny w Łęce Opatowskiej 

ul. Słoneczna 2 

 

1. Budynek parterowym, brak w nim progów, korytarze szerokie, umożliwiające 

swobodne poruszanie się.  

2. Wejście główne do budynku od strony ul. Słonecznej dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.  

3. Przy wejściu znajduje się wideofon umożliwiający osobom z dysfunkcjami 

kontakt z pracownikami.  

4. Toaletę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

5. Przed obiektem jest wyznaczone, lecz nieoznakowane miejsce parkingowe dla 

osób niepełnosprawnych. 

6. Do placówek może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

7. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, 

dotykowej i wzrokowej. 

 

 

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łęce Opatowskiej. Oddział 

Zamiejscowy w Piaskach. 

Piaski 22 

 

1. Do budynku przedszkola prowadzą schody, brak podjazdów dla 

niepełnosprawnych.  

2. W ciągach komunikacyjnych występują utrudniające poruszanie progi, 

nierówności. 

3. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.  

4. Na terenie placówki nie ma miejsc parkingowych.  

5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, 

barierki). 

6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

7. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, 

dotykowej i wzrokowej. 

 

 


