
Deklaracja dostępności  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej 

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 https://sp6sokolowpodl.pl,  

https://sp6sokolowp.bip.gov.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 12.09.2021 r.  

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.09.2021 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 wymienionych poniżej:  

▪ Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,  

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:  

• wersję kontrastową,  

• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,  

• wyróżnienie odnośników  

• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki.  

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.06.2021 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. 

Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Siemieniuk, adres poczty elektronicznej: 

k.siemieniuk@sp6sokolowpodl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 

telefonu 25-781-64-24. 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 

https://sp6sokolowpodl.pl/
https://sp6sokolowp.bip.gov.pl/


internetowej. 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 żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób 

kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie 

alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny 

powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli 

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 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, podmiot 

publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W 

przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po 

wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 

Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna  

Do budynków dydaktycznych szkoły prowadzi wejście znajdujące się od ulicy M. 

Skłodowskiej – Curie. Do budynku prowadzą 4-stopniowe schody, zaś w holu próg i 5 

schodków do wejścia na parter. Z prawej strony schodów zostały zamontowane 

metalowe szyny podjazdowe dla wózków. Wejście do budynku dydaktycznego jest 

ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły oraz po południu do godziny 20:00. 

Łącznie posiadamy 5 wejść do budynku szkoły: 1 główne + 2 od strony podwórka 

szkolnego, 1 do sali gimnastycznej i 1 do bloku żywieniowego. Wejście główne (A) 

oraz jedno z prawej od strony podwórka (B) dostępne jest dla uczniów jako wejścia 

do szkoły. Pracownicy korzystają zarówno z wejścia głównego (A) jak też z wejścia z 

lewej od strony podwórka, które w godzinach lekcyjnych pełni funkcję wyjścia na 

boiska szkolne. Wszystkie wymienione wyżej wyjścia są jednocześnie wyjściami 

ewakuacyjnymi. Pracownicy kuchni korzystają z wejścia od strony bloku 

żywieniowego. 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są 

pracownicy obsługi szkoły. 

W budynku szkoły na każdym poziomie (parter i trzy piętra) znajdują się wymiarowe, 

prostokątne korytarze z dużym holem w środkowej części. W budynku są 2 klatki 



schodowe po przeciwległych stronach korytarza. Przed wejściem dostołówki/świetlicy 

znajdują się trzy schodki. 

Na każdym piętrze i na parterze znajdują się toalety. 

Na terenie szkoły jest parking dla samochodów osobowych. Nie ma oznakowanego 

miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 


