Deklaracja dostępności
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 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.zsbolechowo.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 03.01.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji technicznej: 12.08.2017
Istniejąca strona internetowa Zespołu Szkół w Bolechowie jest częściowo zgodna z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:
1. Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre dokumenty
tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:
o
o
o

ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy
o dostępności cyfrowej;
niektóre dokumenty i pliki zostały załączone po otrzymaniu ich od innych
instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach;
ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść;

2. Część dokumentów nie posiada:
o

o
o
o

warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja
miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności
cyfrowej;
opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed
wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem
w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami
formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich" (wielkie
litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

3. Strona nie udostępnia również:
o
o

podwyższonego kontrastu
poprawnie funkcjonującej mapy strony

4. Strona posiada natomiast:
o
o
o
o
o

Możliwość responsywnego dostosowywania się do wielu ekranów
Możliwość podwyższania kontrastu
Możliwość powiększania liter
Jasne tło
Możliwość korzystania ze standardowych skrótów przeglądarki

Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za
sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego – Zespołu Szkół w Bolechowie.
Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2018
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot
zewnętrzny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową w sprawach technicznych jest Pan Patryk Szablewski:
patryk.szablewski@zsbolechowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 61 8126-040. Natomiast wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
skargi można przesyłać na adres Dyrektora szkoły: mariusz.palka@zsbolechowo.pl.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową 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 lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury
można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie posiada dwa obiekty
budowlane z przeznaczeniem kształcenia uczniów : Szkoła w Bolechowie i Szkoła
w Murowanej Goślinie.
Szkoła w Bolechowie:
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście oraz wejście boczne znajdujące się od ulicy
Obornickiej, prowadzą do nich schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad
wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabosłyszące.

Szkoła nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchu. Budynek
szkoły jest obiektem piętrowym. W środku budynku występują progi i schody ograniczające
poruszanie. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób
niepełnosprawnych. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Na terenie szkoły nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osoby
niepełnosprawnej. Do szkoły można wejść osobie z psem asystującym i psem
przewodnikiem. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym
są pracownicy obsługi.
Szkoła w Murowanej Goślinie:
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, bezpośrednio
można wejść z poziomu ulicy nie ma przeszkód architektonicznych. Szkoła posiada toalety
dostosowane na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Do szkoły można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza
języka migowego. Na terenie szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego. Nad
wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabosłyszące. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym
są pracownicy obsługi.

