DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku 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 (Dz.U. z 2019, poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.
Adres strony internetowej szkoły: https://zskosinski.edupage.org
Data publikacji strony internetowej: 26.10.2018 roku
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.
Niezgodności i wyłączenia dotyczą:
− filmów (opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej),
które nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,
− dokumentów tekstowych i tekstowo graficznych, dokumentów utworzonych w
programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych
opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej. Większość
publikowanych dokumentów ma formę PDF utworzonych ze skanów dokumentów
źródłowych,
− plików, wytworzonych przez podmioty inne niż Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku,
przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów dokumentów
− treści archiwalnych, które nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
− map, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 roku
Metoda przygotowania oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika
Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marek Tomza, e - mail: zskosinski@cyberia.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc do szkoły na numer telefonu 34 317 26 52.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.
Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa posiada możliwość skalowania wielkości czcionek aby umożliwić
korzystanie osobom słabowidzącym, a także wersję wysokokontrastową pomocną osobom z
zaburzoną identyfikacją kolorów. Na stronie można korzystać z typowych skrótów
klawiszowych właściwych dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge / Internet
Explorer, Opera.

Informacja o dostępności tłumacza migowego
Na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku nie ma jest możliwości skorzystania z usług
tłumacza języka migowego.
Dostępność architektoniczna
1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli:
Główne wejście do budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku jest usytuowane od ulicy
ks. I. Skorupki 46. Wejście jest zadaszone i wykonane z czterech stopni schodowych. Z
drugiej strony szkoły usytuowane jest wejście od strony boiska szkolnego wyposażone
w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind:
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są wykonane zgodnie z
prawem budowlanym. W budynku szkoły, obejmującym sutereny, parter i piętro, nie
ma windy ani platformy schodowej, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym
przedostanie się na wyższe kondygnacje. Szkoła jest wyposażona w schodołaz. W
budynku nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
3. Miejsce i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych
Na terenie przyległym do budynku, przed wejściem głównym do szkoły, znajduje się
parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
4. Prawo wstępu z psem asystującym
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje na temat procedury
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, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji 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.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

