
Deklaracja dostępności  

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju 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: www.sp5bilgoraj.pl .  

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2002 r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.09.2020 r.  

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:  

• brak responsywności strony (strona nie wyświetla się w sposób prawidłowy na ekranach 

urządzeń mobilnych).  

• niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę;  

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo;  

• brak opisów alternatywnych (ALT) dla zamieszczonych informacji nietekstowych.  

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą  

Podstawową nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, osobą kontaktową jest Pan Józef 

Osieł, bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 

84 688 04 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 

oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

Informacje na temat procedury  
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą 

stronę internetową lub aplikację mobilną 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 lub elementu strony 

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

Rzecznika Praw Obywatelskich.  
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Dostępność architektoniczna  
Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego, 23-400 Biłgoraj,  ul. 

Nadstawna 62A.  

Obiekt posiada 4 kondygnacje:  

• podpiwniczenie (szatnie szkolne, sale gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia 

magazynowe),  

• podwyższony parter (pomieszczenia administracyjne, sale i korytarze oddziałów 

przedszkolnych, kuchnia ze stołówką, biblioteka, świetlica, gabinet pielęgniarki  i 

stomatologiczny, segment sportowy z salą gimnastyczną.  

• I i II piętro (sale dydaktyczne, korytarze, łazienki).  

  

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ul. Knappa. Prowadzą do 

niego 12 stopniowe schody z poręczami oraz platforma (winda) dla osób niepełnosprawnych  z 

podjazdem wyłożonym kostką brukową. Pozostałe wejścia nie są przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podwyższony parter z pomieszczeniami 

wymienionymi wyżej. Wszystkie schody posiadają poręcze ułatwiające przemieszczanie i 

zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich dzieci. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są 

oznaczone jaskrawą farbą. W budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych (parter). Wszystkie pomieszczenia obiektu oznaczone są tabliczkami 

informacyjnymi opisanymi czcionką bezszeryfową. Do budynku można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie ma 

również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Obiekt nie posiada pętli 
indukcyjnych oraz windy wewnętrznej. Na parkingu przed wejściem głównym jest wyznaczone 

miejsce dla osób niepełnosprawnych.  

Zewnętrzne obiekty sportowe szkoły są ogólnodostępne po zajęciach lekcyjnych. Budynek 

socjalno – szatniowy kompleksu Orlik 2012 posiada podjazd dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.  Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju nie posiada aplikacji 

mobilnych.  
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