
Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 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 

spjawtywielkie.pl (http://spjawtywielkie.pl/)  

 

Dane teleadresowe jednostki: 

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich  

Jawty Wielkie 6,  

14-240 Susz,  

woj. Warmińsko – Mazurskie. 

tel: 55 278 63 39 

email: jawty.szkola@op.pl 
 

Data publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-18.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019 -01-01  

 

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. 

• Zamieszczone informacje się w postaci artykułów lub załączników, 

• Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na 

charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, 

• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

• Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. 
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Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-14. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich 

korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion 

Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: 

www.spjawtywielkie.pl spełnia wymagania w 95,43 %. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem 

Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich, osobą kontaktową jest dyrektor szkoły mgr Monika 

Stopkowska email: jawty.szkola@op.pl, kontaktować się można również telefonicznie, 

dzwoniąc na numer 55 278 63 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie 

informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

 

Ułatwienia na stronie internetowej 

Strona Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich posiada następujące ułatwienia: 

• Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 

• Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

• Skala szarości, podświetlane linki 

• Mapa strony – na górze strony 
 

Korzystanie z klawiatury 

TAB – przejście do kolejnego elementu 

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu 

ESC – anulowanie podpowiedzi 

 

Dostępność architektoniczna 

1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od drogi wjazdowej na teren Szkoły, 

prowadzą do niego trzy schody. Do wejścia można przejść parking, nie ma tutaj ograniczeń w 
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postaci schodów. Wejście do szkoły jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto 

jest jeszcze jedno wejście od strony boiska szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników 

szkoły w godzinach pracy szkoły, to wejście może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.  

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy 

obsługi i administracji. 

3. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku 

klatka schodowa. 

4. Budynek nie posiada wind, ani toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 

6. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. 

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


