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Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu zobowi

zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustaw

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. Oświadczenie w sprawie dost

www.sp29.wroc.pl. 

 

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

 

Strona internetowa jest częś

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dost

odpowiedzialną jest pani sekretarz Monika Szuka

sekretariat.sp29@wroclawskaedukacja.pl

powyższym adresem mailowym

niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dost

Każda osoba ma prawo do wyst

strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego

udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie 

niedostępnego cyfrowo doku

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszaj

stronę internetową lub aplikacj

żądająca zgłasza potrzebę otrzymania i

także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowa

w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest mo

niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja 
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 strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

wiadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

Data publikacji strony internetowej: 21.08.2018 

ej aktualizacji: 30.03.2021. 

ęściowo zgodna z ustawą o dostępnoś

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

dzono dnia 26.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

formacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy 

pani sekretarz Monika Szuka, adres poczty elektronicznej: 

sekretariat.sp29@wroclawskaedukacja.pl, pod numerem telefonu 71

szym adresem mailowym można składać wnioski o udostępnienie informacji 

 skargi na brak zapewnienia dostępności. 

ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dost

strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Moż

pnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie 

pnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

 dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o któr

 lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Je

 otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna 

 tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie pó

eli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 

nformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie mo

  

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu zobowiązuje się 

 z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

ci ma zastosowanie do  strony 

ści cyfrowej stron 

dzono na podstawie 

o kontakt. Osobą 

poczty elektronicznej: 

71-798-67-20. Pod 

pnienie informacji 

daniem zapewnienia dostępności cyfrowej 

żna także zażądać 

pnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie 

ci filmu bez audiodeskrypcji itp. 

danie, wskazanie, o którą 

 chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba 

nformacji w formie alternatywnej, powinna 

danie niezwłocznie i nie później, niż  

liwe, podmiot publiczny 

dzie możliwa, przy czym 
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termin ten nie może być dłu

jest możliwe, podmiot publiczny mo

informacji. 

 

Dost

Szkoła Podstawowa nr 29 im. 

Do budynku prowadzą 1 główne 

z poziomu chodnika, do sekretariatu czy toalety przystosowanej dla osób 

niepełnosprawnych nie prowadz

wydzielone miejsce parkingowe dla pojazdów

Portiernia osób dyżurujących znajduje si

Dla osób niepełnosprawnych 

(sekretariat, gabinet dyrektora, jedna 

gabinet logopedy, toaleta, 

lekcyjnych i pomieszczeń prowadz

dostępu.  

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje si

gimnastycznej. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszcze

przewodnikiem. 

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznacze

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidz

skorzystać z tłumacza języka migowego.
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 dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dost

liwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dost

Dostępność architektoniczna 

im. Konstytucji 3 Maja ul. Kraińskiego 1, 50

główne wejście od ul. Kraińskiego. Wejście 

chodnika, do sekretariatu czy toalety przystosowanej dla osób 

łnosprawnych nie prowadzą schody. Przy wejściu do szkoły

wydzielone miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych

cych znajduje się po lewej stronie przy wejściu

niepełnosprawnych na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia 

sekretariat, gabinet dyrektora, jedna sala lekcyjna, gabinet psychologa i pedagoga, 

stołówka, jadalnia) na parterze. Do 

 prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobli

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystuj

ndukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub 

kszonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie mo

zyka migowego. 

  

eli zapewnienie dostępności nie 

 alternatywny sposób dostępu do 

50-153 Wrocław 

cie do szkoły jest  

chodnika, do sekretariatu czy toalety przystosowanej dla osób 

do szkoły znajduje się 

osób niepełnosprawnych. 

ciu.  

 korytarze i pomieszczenia  

gabinet psychologa i pedagoga, 

) na parterze. Do większości sal 

soby niepełnosprawne nie mają do nich 

 na parterze, w pobliżu sali 

 z psem asystującym i psem 

 kontrastowych lub  

cych, nie można 


