
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza                            
w Chrzanowie  jest zlokalizowana  na Osiedlu Północ. 

W szkole  staramy się, aby nasze działania były dostępne dla wszystkich, również dla 
osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia 
pomocy i wszelkich informacji. 

W sprawach ogólnych można się z nami skontaktować pisząc na adres email: 
sp1chrzanow@interia.pl  lub dzwoniąc pod numer stacjonarny : 32 627 60 44 lub 
numer komórkowy : 606 – 733- 832, 606 – 742 – 264  
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza                     
w Chrzanowie znajduje się przy ulicy Zielonej 15,  32-500 Chrzanów. 

Dostępność cyfrowa 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza                       
w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP 
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 podmiotowej BIP 
  
https://bip.malopolska.pl/spn1zoiiamwchrzanowie 
 
 
Dane teleadresowe jednostki: 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza                                
w Chrzanowie 

ul. Zielona 15, 32-500 Chrzanów 

Telefon stacjonarny: 32 627 60 44 

Telefon komórkowy: 606-733-832, 606-742-264 

Adres e-mail: sp1chrzanow@interia.pl 

strona www: sp1chrzanow.edu.pl 

fb.com/SzkołaPodstawowa Nr1Chrzanów 

Data publikacji strony internetowej BIP :  18 marca 2004 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP : 19 grudnia 2011 r. 

Strona podmiotowa BIP 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: 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności 
dla osób niepełnosprawnych ( załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz.858) 
strona internetowa jest : 

mailto:sp1chrzanow@interia.pl
https://bip.malopolska.pl/spn1zoiiamwchrzanowie


- w pełni zgodna pod względem technicznym, 

- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej : dokumenty zamieszczone 
na stronie w plikach PDF, DOC, DOCX, ODT  są wykorzystywane do realizacji 
bieżących zadań szkoły. Dokładamy starań, aby dokumenty zamieszczane na stronie 
były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają 
następujące ułatwienia: 

- podwyższony kontrast ( czarne tło, żółte litery), 

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, 

- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami, 

- mapa strony, 

- focus wokół elementów nawigacyjnych, 

- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych 
przeglądarki. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza                         
w Chrzanowie  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 
www.sp1chrzanow.edu.pl  

Data publikacji strony internetowej : 12 listopada 2019 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 22 marca 2021 r. 

Strona internetowa szkoły  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 niesłyszących, 

• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, 

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, 
 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób  z niepełnosprawnościami: 

• możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie, 

• możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem, 

• możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza 
TAB, 

http://www.sp1chrzanow.edu.pl/


• możliwość podkreślenia treści, 

• możliwość podświetlenia linków. 

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze 
standardami WCAG,  narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny 
przeprowadzonej przez pracownika szkoły 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Mrowiec 
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl 
tel. 32 627 60 44 
tel. kom. 606 -733- 832, 606 – 742 – 264 

Procedura wnioskowo – skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma 
prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego 
wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie 
zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.                      
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 
Obywatelskich:www.rpo.gov.pl 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza                               
w  Chrzanowie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę                                 
z wykorzystaniem następujących sposobów i środków komunikowania się: 

• kontakt telefoniczny, 

• kontakt korespondencyjny, 

• przesyłanie wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych, 

• komunikacja audiowizualna z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, 

• przesyłanie faksów 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
lub online. 

Szkoła nie posiada urządzeń ani środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień 
(IR), systemy Bluetooth 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub        
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

http://www.rpo.gov.pl/


Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 
pracownicy pierwszego kontaktu, którzy zostali przeszkoleni w sprawach obsługi 
klienta  ze specjalnymi potrzebami. 

Dostępność architektoniczna 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza mieści 
się  w jednym budynku. 

Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia od ul. Zielonej, 1 wejście od ul. Bagnistej.  
Wejścia dla osób na wózkach  znajdują się w łączniku szkoły, od sali gimnastycznej. 
Bezpośrednio do nich prowadzi podjazd z terenu szkoły od ul. Zielonej i ul. Bagnistej.  

Przy drzwiach wejściowych od ul. Zielonej znajduje się dzwonek na wysokości 120 
cm.  Przed budynkiem od strony ulicy Zielonej wyznaczono 1 miejsce parkingowe               
dla osób niepełnosprawnych, które jest specjalnie oznakowane. 

Na boisko szkolne prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych 

Na piętra i do szatni osoby poruszające się na wózkach dostają się poprzez 
wykorzystanie dwóch schodołazów dostosowanych do różnej wielkości wózków. 
Schodłazy spełniają wszystkie wymagania i posiadają atesty. Na bieżąco są 
sprawdzane i konserwowane. 
Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze szkoły oraz na II piętrze. 

Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo.  

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń ani w sposób wizualny                                    
i dotykowy lub głosowy. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy 
pierwszego kontaktu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

 

 


