
Deklaracja dostępności 
Oświadczenie ws. dostępności 
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej 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 http://sp16dg.pl 

 

I. Status pod względem zgodności 

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

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 

lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

dokumentów tekstowych i tekstowo – graficznych utworzonych w programach 

przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed 

dniem 23 września 2018 r., chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących 

zadań podmiotu publicznego; 

treści prezentowanych w internecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i 

niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na 

zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu 

publikowania informacji; 

multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.; 

treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz 

nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i 

zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych 

informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji; 

część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, pliki pdf). 

 

II. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10-03-2023 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami 

Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej. 

 

III. Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej 

Niniejszą stronę internetową opublikowano 01-01-2011 r. 

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 10-03-2023 r. 

 

IV. Informacja zwrotna i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Marta Urbaniak, adres mail: sp16@edu.dabrowa-gornicza.pl  

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 32 2623871. Tą samą drogą 

można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś jej 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 chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania 

http://sp16dg.pl/
mailto:sp16@edu.dabrowa-gornicza.pl


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 lub elementu strony 

internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

V. Wygląd 

Strona wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby 

niedowidzące: 

zmiana wielkości czcionki, 

zmiana kontrastu, 

przełączanie szerokości ekranu 

zmiana trybu wyświetlania ekranu. 

 

VI. Przystosowanie do urządzeń mobilnych 

Stronę szkoły można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, 

smartfony. 

 

VII. Dostępność architektoniczna i adres 

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego Dąbrowa 

Górnicza kod 41-300, ul. M.Konopnickiej 56. 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Konopnickiej i objęte jest obszarem 

monitoringu wizyjnego. Wejście posiada podjazd dla wózków. Pozostałe wejścia mają 

charakter gospodarczy i ewakuacyjny. Wokół szkoły znajdują się obiekty sportowe i 

rekreacyjne. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind 

W budynku szkoły  znajdują się cztery kondygnacje. Na parterze znajduje się sala 

gimnastyczna, świetlica szkolna, stołówka, szatnie oraz pieszczenia gospodarcze. Korytarze 

na I, II i III piętrze prowadzą do pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, sal lekcyjnych, 

pracowni przedmiotowych, małej sali gimnastycznej, biblioteki i pomieszczeń 

administracyjnych oraz obserwatorium astronomicznego i auli. 

Szkoła posiada drugie wejście poprzez tzw. rotundę, które uruchamiane jest w szczególnych 

sytuacjach, przejście to stanowi także jedno z wyjść ewakuacyjnych. 

Klatki schodowe wyposażone są w poręcze z jednej strony. 

W budynku brak jest wind, brak podjazdów dla wózków. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 

indukcyjnych 

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


Przed wejściem do szkoły znajduje się pochylnia, podjazd dla wózków (brak poręczy).W 

budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych 

dla osób niepełnosprawnych 

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach 

Na teren szkoły, do pomieszczeń administracyjnych, można wejść z psem asystującym.  

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 

online 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby mające trwałe lub 

okresowe trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się poprzez e-mail: 
sp16@edu.dabrowa-gornicza.pl  
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