
                                Deklaracja dostępności 
 
Dostępność strony  www 
                     Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie   

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 funkcjonującej pod adresem http://sp30.olsztyn.pl  

Serwis strony został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej 

grupy odbiorców.  

Zgodność ze standardami 

Zarządzanie treścią i strukturą odbywa się  za pomocą autorskiej aplikacji CMS. 

Responsywność 

Szablony strony  stworzone są  w technice RWD (Responsive Web Design). Dostępne są  

w dwóch wersjach – w układzie kolumnowym oraz kafelkowym. Szablony są dostosowane do 

wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Strona WWW mieści się więc  i idealnie prezentuje 

również w telefonie. Dostęp do strony internetowej jest  możliwy w każdym momencie  

z dowolnego urządzenia (laptop, IPad, tablet, telefon). 

Wygląd i nawigacja 

- Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury,  jak i myszki. 

-W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnej wielkości czcionki. 

- Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, 

mapy strony, kanałów RSS  lub wbudowanej wyszukiwarki. Wyszukiwarka umożliwia 

odnalezienie konkretnych treści na stronie internetowej, co ułatwia internautom korzystanie ze 

strony. 

- Do przekazywania najważniejszych wiadomości służy  ruchomy pasek informacyjny. 

- Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe. 

Wyłączenia: 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

 część zamieszczonych na stronie  informacji stanowią pliki .jpg   
z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania. 

 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. 

 filmy nie mają napisów dla osób głuchych (zostały opublikowane  
przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej) 
 

Social Media /Wtyczka społecznościowa FB 

Dedykowana wtyczka Facebook umożliwiła dodanie odnośnika do  strony w mediach 

społecznościowych. Internauci przy pomocy jednego kliknięcia mogą zobaczyć profil naszej 

placówki na Facebooku. 



Dostępność architektoniczna 

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie 

 

1. Do budynku Szkoły prowadzi wejście główne od ulicy Pieczewskiej. Do wejścia 

prowadzą schody. Przy drzwiach są ograniczenia w postaci progów. Wejście główne jest 

ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły. Przy wejściu znajduje się dyżurka gdzie pracownicy 

obsługi udzielają niezbędnych informacji interesantom. Szatnia znajduje się na niskim parterze 

budynku, do której prowadzą schody. 

2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują 

się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody głównego 

wejścia. Z korytarza na parterze jest dostęp do sal lekcyjnych tylko schodami. W budynku nie ma 

wind. 

3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma 

pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

4. Przed wejściem na teren Szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed 

budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. 

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

 


