Deklaracja dostępności Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu 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 Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Reszlu http:// sp3.reszel.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.01.2011 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.02.2022 r.
Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Nie ma nagrań
Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
Część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej.
Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści
tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.
Deklarację sporządzono dnia: 28.10.2020 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wnioski i uwagirozpatrujeDyrektor Zespołu Pan Edward Szmul
e-mail: sp3reszel@onet.pl
Telefon: 897550037
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej
formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu
Adres: ul. B. Chrobrego 5A, 11-440 Reszele-mail: sp3reszel@onet.plTelefon: 897550037
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
Publikacja strony www.sp3.reszel.pl
Data 01.01.2011 r.
Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Dostępna w serwisie www.sp3.reszel.pl
skróty klawiaturowe (accesskey):
W trakcie wdrażania
[u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
[m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
[t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
[s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
[l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dziś) wersjach
przeglądarek internetowych:
Google Chrome v 80.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Mozilla Firefox v 74.X - lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
Internet Explorer v 11.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Opera 67.X - lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok który
uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Pod adresem www.sp3.reszel.pl dostępne są:
Dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu
Informacje o dostępności architektonicznej
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego, brak dostępności.
Pod adresem email: sp3reszel.pl możliwy jest kontakt, który umożliwia przesłanie zgłoszenia
w zakresie braku lub potrzeby: dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej,
architektonicznej.
Dane teleadresowe:dostępny jest numer telefonu 89 7550037, który umożliwia bezpośredni
kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej,
architektonicznej.
11-440 Reszelul. M. Konopnickiej 2, B. Chrobrego 5A.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu dokłada wszelkich starań, aby dostępność
i użyteczność strony internetowej www.sp3reszel.pl była na poziomie WCAG 2.1

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu, ul. M. Konopnickiej 2, B. Chrobrego 5A,
11-440 Reszel
Budynek szkolny ul. M. Konopnickiej 2.
Do budynku prowadzi10 wejść: wejście główne od frontu budynku oraz wejścia dodatkowe:
do świetlicy szkolnej, z chodnika przy zieleńcu na hol, wejście do szatni szkolnej,
do pomieszczeń przy sali ćwiczeń, od szczytu budynku do pomieszczeń kuchennych,
do pomieszczeń technicznych przy byłej kotłowni, wejście na klatkę schodową przy
tkz. części długiej budynku, do pomieszczenia serwerowni wyłączone z użytkowania oraz
1 wyjście na zewnątrz tkz. bezpieczne służące jedynie do wychodzenia z przedszkola.
W budynku szkolnym przy ul. Konopnickiej 2 uczą się uczniowie klas I-III i funkcjonuje
Przedszkole Samorządowe. Do budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak
jest windy i toalet dla niepełnosprawnych.
Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami zostały zapewnione poprzez możliwość dojazdu wózkiem dla osób
niepełnosprawnych od ul. Szkolnej, chodnikiem przy budynku i wejściem do budynku
drzwiami na hol od strony zieleńca. Jednostka w ten sposób zapewnia dostęp alternatywny
przez wejście gdzie brak jest barier poziomych i pionowych na parter. W razie potrzeby
jednostka zapewni osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby. W 2021r.
planowana jest termomodernizacja budynku szkolnego z wykonaniem podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu głównym od frontu budynku. Polepszy to dodatkowo
dostępnośćw zakresie wejścia do szkoły przez wejście główne po przez zlikwidowanie w tym
miejscu barier pionowych i poziomych na parter.
W razie potrzeby po wcześniejszym kontakcie, załatwienie sprawy może odbyć się na
parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Dla osób na wózkach dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia na parterze
przy korytarzu.
Przy wejściu do budynku do szatni szkolnej wyznaczone jestoznakowane jedno miejsce
parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem z zachowaniem bezpieczeństwa po wcześniejszym powiadomieniu.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kotrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynkunie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Budynki szkolne przy ul. B. Chrobrego 5A to: budynek główny, budynek hali sportowej oraz
budynek pracowni plastyki.
W obiektach uczą się uczniowie klas IV-VIII. W budynku głównym jest 3 wejścia w tym
2 wejścia przez budynek główny połączony łącznikiemz budynkiem hali sportowej.
W budynku głównym brak jest windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku
hali sportowej wykonanyjest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do budynku hali
sportowej prowadzą 3 wejścia. Przez halę sportową można dostać się łącznikiem do budynku
głównego. W budynku hali sportowej znajduje się pomieszczenie wc dla osób
niepełnosprawnych i umywalna wyposażona w urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
spełniające w ten sposób minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami. W budynku brak jest windy.

Budynek pracowni plastyki to jedno pomieszczeniedydaktyczne zlokalizowane na parterze.
Jest ono bez barier poziomych i pionowych. Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika
szkolnego. Wejście to jest z poziomu jednego stopnia schodowego.
W budynku pracowni plastyki nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
W razie potrzeby jednostka zapewni osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby
w tych budynkach a po wcześniejszym kontakcie, załatwienie sprawy może odbyć się na
parterze budynków w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Dla osób na wózkach dla osób niepełnosprawnych, w tych budynkach dostępne
są pomieszczenia na parterze z korytarza. Przy wejściu głównym do budynku hali sportowej
wyznaczone są oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz
ogólnodostępny parking.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem z zachowaniem bezpieczeństwa po wcześniejszym powiadomieniu.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kotrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu jest możliwość organizacyjna załatwienia
sprawy dla osoby ze szczególnymi potrzebami w innym miejscu.

