
Akadálymentesítési nyilatkozat

Szolnoki Tankerületi Központ Martfűi József Attila Általános Iskola intézménye elkötelezett amellett,
hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a http://suli.martfu.hu weboldalra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz
Ez a honlap az alábbiakban felsorolt meg nem felelések miatt csak részben felel meg a közszférabeli
szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV.
törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés
Egyes szkennelt pdf állományok nemfelolvashatóak: a jelenlegi gyakoriat szerint a dokumentumok egy
részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező .pdf állományok szkennelése során nem
minden esetben biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják. Igyekszünk minél
több tartalmat szöveges formátumban feltölteni, hogy a felolvasá szoftverek ezeket kezelni tudják.
Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

. Ökoiskola munkaterve - okoiskolai-munkaterv-martfuijozsef_attila-altisk.pdf

. Mi a pálya Efop.pdf

. Kréta felhasználói segédlet - KAFFEE projekt tájékoztató kiadvány.pdf

. Tanszerlista 1. osztály - tanszerlistalevf.pdf

. Tanszerlista 2. osztály - tanszerlista2evf.pdf

. Tanszerlista 3. osztály - tanszerlista3evf.pdf

. Tanszerlista 4. osztály — tanszerlista4evf.pdf

. Hirdetmény általános iskolai beiratkozás — Beir_2022.pdf

. Járványügyi eljárásrend - emmijarvanyugyi_ejarasrend_20220114.pdf

. Covid oltás tájékoztató - Tajekoztato_oltas.pdf

. Intézkedési terv -

I ntezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere2o2o_2021_ta nev_2._kiadas.pdf

. I ntézkedési terv módosítása - intezkedesi_terv_modositasa . pdf

. Tájékoztató az óvodai és iskolai szociális szolgáltatásról - Szocialis_tajekoztato_Martfu.pdf

. Digitális gyermekvédelmi stratégia - tajekoztatas_dgys_170925.pdf

Az felsorolt .pdf dokumentumok az eredeti papíralapú dokumentumok aláírt és lepecsételt szkennelt
változatát tartalmazzák, így pdf olvasóval nem olvashatók.



Aránytalan teher: ---

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá: ---

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése
E nyilatkozat 2022.12.07-én készült.

E nyilatkozat a szervezetünk által végzett önértékelés alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek
Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az igazgato@suli.martfu.hu címen jelezheti. A visszajelzési
mechanizmuson küldött értesítésekfeldolgozásáért a Szolnoki Tankerületi Központ felelős. A 2018. évi
LXXV. törvény 4. ~ (2) bekezdés értelmében a közszférabeli szervezet a jelzésre 30 napon belül köteles
válaszolni.

Végrehajtási eljárás
Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet
tartalmazza.
Ellenőrző szervezet: Klebelsberg Központ
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 42-4 6.
Ügyfélszolgálat: +361 795 1170
E-mail: ugyfelszolgalat@kk.gov.hu
Web: https://kk.gov.hu/
Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési
eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. ~ (2) bekezdése
szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóvá hagyta:

Sz~~ügyi C igo~~~
tankerületi igaz


