
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej  sp43.lublin.eu
 

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 lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są 
dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli 
potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci 
chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

– Materiały multimedialne nie posiadają nadanego opisu merytorycznego, wszystkie nowe 
materiały dodawane na stronę będą posiadały taki opis. 

Oświadczenie sporządzono dnia 12 marzec 2021 r.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W wypadku stwierdzenia problemów, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów 
dostępności cyfrowej zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony 
internetowej odpowiada Maciej Leńczuk. Możesz skontaktować się z nim mailowo 
m.lenczuk@sp43.lublin.eu

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego 
otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy 
nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w 
alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z 
Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępnośc architektoniczna

mailto:m.lenczuk@sp43.lublin.eu


Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Śliwińskiego 5, podejście 3 stopniowymi 
schodami z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Wjazd na parking znajduje się od ulicy Śliwińskiego z wydzielonymi dwoma miejscami 
parkingowymi dla osób z uprawnieniami do korzystania z miejsc dla 
niepełnosprawnych / inwalidów. 
Na parterze przy głównym wejściu znajdują się oznaczenia stref dla rodzica i strefy dla ucznia.
Budynek nie jest wyposażony w windę.

Na parterze w pierwszym segmencie znajduje się toaleta dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych. W budynku znajduje się punkt darmowych porad prawnych zlokalizowany na 
pierwszym piętrze, brak bezpośredniego dojścia dla osób niepełnosprawnych.
W budynku przy głównym wejściu funkcjonuje portiernia gdzie dyżurny pracownik obsługi udziela
w razie potrzeby informacji lub pomocy.

Szkoła nie posiada dodatkowych oznaczeń platform, pochylni, platform informacji 
głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz możliwości skorzystania z
usług tłumacza języka migowego.
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie 
prosimy o kontakt.
Osoba kontaktową jest Maciej Leńczuk , mail: m.lenczuk@sp43.lublin.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 741 13 05.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
żądania zapewnienia dostępności. 
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