
 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI 
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu 
ul. Bytomska 26 
41-803 Zabrze 
tel:32-271-46-14 

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ 

2003 r. 

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI 

10.09.2019 r. 

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW: 

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony, język stron serwisu-prawidłowo określony w kodzie 

strony, tytuły strony -prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony 
w oparciu o jeden, ustalony wzorzec, konsekwentna nawigacja-spójna i logiczna w całym serwisie, możliwość 

pominięcia bloków-zagwarantowana, pułapki klawiaturowe -wykluczone, nagłówki -prawidłowo wdrożone i 
generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści, formularze (konstrukcja) prawidłowo zbudowana 
i opisane. Rozdzielenie struktury i wyglądu-wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu 

obsługi CSS. Zgodność ze standardami-usunęliśmy prawie wszystkie błędy składnikowe HTML. 

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE 

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem:  

e-mail:sekretariat@sp21.zabrze.pl lub numerem tel:32-271-46-14 

Osobą odpowiedzialną jest Jan Pajonk (adres e-mail).dyrektor@sp21.zabrze.pl 

 

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 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 zażądać udostępnienia informacji w formach 

alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio 

deskrypcji 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. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie 

później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja 

żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności 

nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ: 

Szkoła posiada windę dla niepełnosprawnych z wjazdem na salę gimnastyczną.  

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ: 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjorPKP6PXlAhXMC-wKHX1BAX8QFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sp21zabrze.edu.pl%2F&usg=AOvVaw1T47yCvkUOTn_2rdsiWSLb

