Deklaracja dostępności
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie
Dostępność strony internetowej
Strona internetowa ma usprawnienia dla osób słabowidzących: powiększenie czcionki,
zwiększenie odstępów między tekstami, różne rodzaje kontrastu, podświetlenie linków,
udogodnienia dla dyslektyków
Data publikacji nowej strony internetowej: 12.09.2022 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony
internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@jadwiga.edu.pl lub pod numerem telefonu
12 632 31 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej,
wskazanie, o którą część strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także
określić formę tej informacji.
Szkoła dołoży starań, aby zrealizować żądanie nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzą 2 wejścia - główne wejście od ul. Wybickiego, które nie posiada
schodów oraz wejście od strony głównego parkingu kościelnego, do których prowadzą schody.
Portiernia znajduje się naprzeciwko wejścia od ul. Wybickiego.
Na parter prowadzi płaski korytarz. Na korytarz pierwszego piętra oraz do części
administracyjnej prowadzą schody z brakiem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, niedaleko od wejścia głównego.
W budynku nie ma windy. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, sale i toalety oznaczone są
numerami w alfabecie Braille’a. Można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.
Na parkingu przy kościele wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – zostały one
odpowiednio oznakowane.

