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I. Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w 

Sochaczewie 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. Raport dostępności cyfrowej strony internetowej 

szkoły oraz jej strony podmiotowej jest zgodny z wytycznymi W3C dotyczącymi 

dostępności treści internetowych WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) 

(Web20) oraz zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). W 

odniesieniu do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej uwzględniono 

regulacje wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) (Dziennik Ustaw, 2001) oraz Ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195) (Dziennik Ustaw, 2011).  

Audyt zgodności prowadzono w dniach: 12 - 14 czerwca 2020 r. Oświadczenie sporządził 

Artur Wojtanowicz, tester dostępności cyfrowej (Cert. 0000012). 

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 w załączniku do 

niniejszego oświadczenia. 

II. Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Tomasz Kaźmierczak, sochaczew.sp6@gmail.com Kontaktować się 

można także dzwoniąc na numer telefonu (46) 862 81 01. 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, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich 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 lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 
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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: www.rpo.gov.pl.  

III. Dostępność architektoniczna 

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława 

Jagiełły w Sochaczewie mieści się w czterokondygnacyjnym budynku. przy ul. Staszica w 

Sochaczewie. Jest on usytuowany w odległości ok. 200 m od ulicy w kierunku wschodnim. 

Adres: ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew. 

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest na poziomie zerowym w łączniku między 

lewym i środkowym segmentem, do którego można dotrzeć pokonując 13 stopni schodów. 

Na Po przekroczeniu dwóch par drzwi znajdujących się z prawej strony wchodzimy do 

przestronnego głównego holu. Z lewej strony, w odległości ok. 3 m od wejścia, znajduje się 

portiernia, a za nią sekretariat i gabinet dyrektora szkoły. Nieco na prawo od wejścia, po 

przekątnej, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(możliwy wjazd na wózku inwalidzkim). 

Dodatkowe wejście do pomieszczeń budynku znajdujących się na poziomie -1 znajduje się 

na lewo od wejścia głównego, w łączniku między środkowym i prawym segmentem.  

Prowadzi do niego 5 schodów. 

Osoby wymagające ułatwień lokomocyjnych mogą korzystać z wejścia znajdującego się od 

północnej strony, w łączniku między budynkiem, a salami gimnastycznymi. Po pokonaniu 
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podjazdu o długości 8 metrów docieramy do przeszklonych drzwi. Po ich przekroczeniu, 

kierując się do lewych przeszklonych drzwi, przechodzimy do holu w którym znajduje się 

szatnia oraz wejścia do dwóch toalet (niedostosowane dla osób z niepełnosprawościami).  

Z kolei, kierując się do po wejściu do szkoły do drzwi znajdujących się z prawej strony 

można dotrzeć do holu głównego pokonując wewnętrzny podjazd. Szczyt podjazdu 

znajduje się naprzeciwko portierni i sekretariatu szkoły. Dostosowana dla osób z 

niepełnosprawnościami toaleta znajduje się z lewej strony, w odległości ok. 4 m od szczytu 

podjazdu. 

Na poziomie 0 możliwe jest przemieszczanie się korytarzem wzdłuż całego budynku. 

Można również przemieszczać się wzdłuż całego budynku korytarzem na poziomie +1. 

Jednak z powodu braku windy osobowej dotarcie na ten (i kolejny) poziom możliwe jest 

jedynie przy asyście innej osoby. Pomieszczenia znajdujące się na poziomie +2 są 

nieprzechodnie, tzn. nie ma łączności między salami/gabinetami znajdującymi się w 

poszczególnych segmentach. 

Dopuszczalne jest wejście do budynku z psem asystującym. W dniach nauki szkolnej 

możliwe jest skorzystanie (po uprzednim umówieniu) z pomocy tłumacza języka 

migowego.  

Pewnym utrudnieniem jest też brak miejsc parkingowych wokół budynku. W związku z 

trwającym procesem ich rozbudowy i zmiany organizacji parkingu, do chwili zakończenia 

inwestycji, o której mowa, osoby uprawnione mogą wystąpić o wskazanie miejsca 

parkingowego adekwatnego do potrzeb. 


