
Deklaracja dostępności Szkoły 

Podstawowej nr 64 im. Władysława 

Broniewskiego we Wrocławiu 

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego we Wrocławiu 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 Szkoły Podstawowej nr 64 im. Władysława 

Broniewskiego we Wrocławiu. 

 Data publikacji strony internetowej: 2012-06-01 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-12 

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 

 -Multimedia - nie posiadają napisów dla osób niesłyszących 

 -Pliki dostępne w serwisie są odczytywalne przez programy wspomagające, 

lecz może się zdarzyć, że ich konstrukcja nie będzie w pełni dostępna 

Wyłączenia 

 - Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 

 - Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez 

niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-

30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

http://www.sp64.pl/
http://www.sp64.pl/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Karkus. 

 E-mail: bozena.karkus@wroclawskaedukacja.pl 

 Telefon: 717986858 

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 Szkoły Podstawowej nr 64 we Wrocławiu 

 Adres: ul. Wojszycka 1, 53-006 Wrocław 

 E-mail: sekretariat.sp064@wroclawskaedukacja.pl 

 Telefon: 717986858 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

- Budynek główny szkoły wyposażony jest w podjazd, w drzwiach jest próg poniżej 2 

cm. 

- Blok sportowy, stanowiący odrębny budynek jest dostępny z poziomu 0. 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


- W bloku sportowym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

- W połączeniu budynków występują schody. 

- Budynek główny ma dwa poziomy, na wyższy dostać się można jedynie po 

schodach. 

- Schody są z poręczami. 

- Do szkoły można wejść z psem przewodnikiem. 

- Szkoła nie posiada parkingu. 

Informacje dodatkowe 

Ułatwienia 

Strona internetowa posiada ułatwienia czytania tekstu. 

  

Inne informacje i oświadczenia 

W przypadku braku możliwości, lub trudności ze znalezieniem treści na stronie 

internetowej placówki, wszelkie sprawy można załatwić poprzez kontakt ze szkołą, w 

sposób podany powyżej. 

 

 

 

 

 


