
Deklaracja dostępności 

• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie zobowiązuje się zapewnić 
dostępność swojej 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 strony 
internetowej https://splegbad.edupage.org/ 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI 
NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

WOJEWÓDZTWO: kujawsko-pomorskie 

POWIAT: tucholski 

GMINA: Tuchola  

MIEJSCOWOŚĆ: Legbąd 

ULICA: Szkolna 

NUMER: 5  

KOD POCZTOWY: 89-504 

TELEFON: 52 334 1529 

TELEFAKS: 52 334 1529 

ADRES E – MAIL: splegbad@wp.pl 

STRONA WWW: www.splegbad.edupage.org 

ADRES PODMIOTOWEJ STRONY BIP: https://bip.miasto.tuchola.pl/ 

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ:  /SzkolaLegbad5/SkrytkaESP 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI 
Data publikacji strony internetowej: 2016-07-04. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01. 

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: 

o zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają 
charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących 
zadań 

o zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF                         
nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 
wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

https://splegbad.edupage.org/
mailto:splegbad@wp.pl
https://bip.miasto.tuchola.pl/


o brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,         

Wyłączenia: 

o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
o możliwość powiększania liter na stronie 

o osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one 
zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami 
dostępności 

o linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych –                               
w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie 

SKRÓTY KLAWISZOWE 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.  

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020 - 12 - 10.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 
publiczny. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest B. Drewczyńska, email: splegbad@wp.pl. Kontaktować można 
się także dzwoniąc na numer telefonu 52 334 1529. Tą samą drogą można 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 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. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

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


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. 
Wejście do budynku Szkoły Podstawowej w Legbądzie  jest usytuowane od  ulicy 
Szkolnej. Wykonane jest z kilkunastu, dzielonych stopni schodowych. Szkoła posiada 
podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku starej szkoły, od strony ulicy 
łączącej ulicę Szkolną z ulicą Polną. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.    

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem 
budowlanym. 
W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom 
niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.  

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

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli 
indukcyjnych.  W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych       

Na terenie placówki znajduje się parking  z wyznaczonymi miejscami postojowymi  
dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku szkoły 
znajduje się kilkanaście miejsc umożliwiających zatrzymanie samochodu dla osób 
przywożących uczniów do szkoły. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.  

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego                            
na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją 
należy zawrzeć.         
Na terenie Szkoły Podstawowej w Legbądzie  nie ma możliwości skorzystania                       
z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z rodzicami nie ma możliwości 
zatrudnienia tłumacza języka migowego z zewnątrz. 

 


