DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Szkół w Żółkiewce 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 www.zspzolkiewka.pl
Data publikacji strony internetowej: 2014-10-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI:
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 włączeń wymienionych poniżej:
 zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne
cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej,
 zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter
informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
DOSTĘPNA STRONA:
 Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po
serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości
otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją
przeglądarką.
 Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie
są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe
oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPU:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzone przez podmiot publiczny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Henryk Różyło henroz@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc
na numer telefonu 691 546 745. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURY WNIOSKOWO- SKARGOWE:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu 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 za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich. www.rpo.gov.pl
DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:
Adres: Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka
Tel./faks +48 84 6831 681
e-mail: zspzolkiewka@op.pl
DOSTĘPNOSĆ ARCHITEKTONICZNA:
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4.
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Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku Zespołu Szkół w Żółkiewce jest usytuowane od ulicy. Jest zadaszone
i nie posiada stopni schodowych.
Opis dostępności korytarzy, schodów, wind, toalet.
W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie
się na wyższe kondygnacje oraz budynek nie posiada dostosowań dla osób
niepełnosprawnych w toaletach.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach
indukcyjnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

