Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie 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.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie.
Data publikacji strony internetowej: 2021-02-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-22.
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.
 Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów
alternatywnych,
 Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
Powody wyłączenia:
Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie
ustawy o dostępności cyfrowej.
Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o
dostępności
cyfrowej.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za
sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
Za końcową datę wykonania korekty strony przyjmujemy datę 2021-02-22.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Paweł Cirkosz, p.cirkosz@wieruszow.praca.gov.pl. Kontaktować
można się także dzwoniąc na numer telefonu 577 566 001. Tą samą drogą można
składać
wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.
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
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 zrealizuje 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 zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury
można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej
Opis dostępności wejścia do budynku.
Siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie jest budynek znajdujący
się przy ul. M. Kopernika 2A. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest płaska i
utwardzona. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się na parterze.
Wejście główne od strony ulicy Kopernika jest utrudnione dla osób z
niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody (4 schodki).
Wejście od strony placu rekreacyjnego jest dostępne dla osób z
niepełnosprawnościami. Do tego wejścia prowadzi pochylnia, po której można
przejechać wózkiem. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek nie posiada podjazdu do wózków inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony
w windy zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych. Nie można wjechać wózkiem na
wyższe kondygnacje. Nie ma windy na wyższe piętra.

Opis innych dostosowań, tj. pochylni, platform, informacji głosowych,
pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie
Braille, planów tyflograficznych, druku powiększonego oraz schematów dotykowych.
Informacja głosowa w przedsionku budynku związana jest z przestrzeganiem zasad
bezpieczeństwa COVID-19.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku jest możliwość zaparkowania samochodu. Nie wyznaczone są specjalne
miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na
miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

