Państwowa Szkoła Muzyczna I i I stopnia w Jastrzębiu-Zdroju 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 http://www.szkolamuzyczna.pl/
Data publikacji strony internetowej: 20.02.2005r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.01.2021r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo
w całości z powodu struktury strony internetowej oraz ze względu na ich ilość, jak również
logiczną strukturę lub są skanami dokumentów.
Sukcesywne doszkalanie pracowników skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji jest brak
chociaż częściowej dostępności.
Treści niedostępne
1. Na stronie znajdują się filmy nieposiadające napisów dla osób niesłyszących.
2. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów PDF z uwagi na
charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
3. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
Wyłączenia
* filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
* część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.01.2021. 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 Małgorzata Zając, adres poczty elektronicznej
szkolamuzjastrzebie@poczta.internetdsl.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel: (+48 32) 476 37 05, 797-102-347
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,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich 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
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną 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 www.rpo.gov.pl
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby
z niepełnosprawnościami:
wysoki kontrast oraz kontrast negatywowy,
możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości,
podświetlenie tła,
podkreślenie linków – hiperłącz,
możliwość zmiany czcionki na jednolitą, bardziej wyraźną.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Dostępność architektoniczna
Budynek PSM I i II w Jastrzębiu - Zdroju umiejscowiony jest przy ulicy Kościuszki 13A.
Prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
Przy wejściu dyżurują pracownicy obsługi, udzielający informacji nt. lokalizacji poszczególnych
pomieszczeń.
Z powodu rozbudowy szkoły o Salę Koncertową na terenie szkoły, jak i w budynku w chwili
obecnej jest brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
Brak windy i toalet dla osób niepełnosprawnych.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szkole brak jest innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

