Deklaracja Dostępności
Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
Wstęp
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zsp.umleknica.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych ( DZ.U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą
Komisji ( UE) 2018 /1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór
oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016 /2102
w sprawie dostępności stron
internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej zsp.umleknica.pl.
Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2018 r.



Data ostatniej istotnej aktualizacji: ---

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla
dostępności
treści
internetowych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono:
W
Zespole
Szkół
Publicznych
w
Łęknicy
dla
strony
zsp.umleknica.pl przeprowadzono
samoocenę
dostępności
dla
osób
niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych
w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego
narzędzia do oceny strony:
Test
– European
Internet
InclusionInitiative,
(pod
adresem
internetowym: http://checkers.eiii.eu),
z
którego
wynika,
że
strona
internetowa www.zspleknica.info spełnia wymagania w 100,00 %.

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.
Ułatwienia na stronie www.zspleknica.info


Strona zsp.umleknica.pl jest responsywna.



Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one
zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały
osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Zastosowano czcionkę bezszeryfową, ułatwiającą czytanie tekstów na
monitorach i smartfonach.



Druki do pobrania dostępne na stronie, w znacznej części umieszczane są
w formatach umożliwiających ich edytowanie.



Linki są podkreślone oraz podświetlone, w zdecydowanej większości
otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną
kontrolę nad swoją przeglądarką.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Gracjana Końcowik



E-mail: spleknica@wp.pl



Telefon: +48 68 3753023

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo:


zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,



zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,



wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej
formie.

Żądanie musi zawierać:


dane kontaktowe osoby zgłaszającej,



wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,



wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu
2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Organ nadzorujący:
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy



Adres:
ul. Wojska Polskiego 19A, 68-208 Łęknica



E-mail: spleknica@wp.pl



Telefon: +48 68 3753023

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw
Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.
Dostępność architektoniczna
Z uwagi na ograniczenia architektoniczne Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy,
który posiada dwa odrębne budynki, nie spełnia w całości, wymagań ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia od ulicy Wojska Polskiego. Przy
drzwiach wejściowych są zainstalowane dzwonki ,którymi można wezwać
pracownika. Jedno z wejść do budynku (prawe) posiada podjazd dla osób
niepełnosprawnych i odpowiedniej szerokości drzwi wejściowe.
Na parterze budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów,
podwyższeń. Na tej kondygnacji znajdują się toalety dla niepełnosprawnych,
wszystkie pomieszczenia mają odpowiednią szerokość wejścia.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome oraz stosownych oznakowań dla osób słabowidzących.
Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się
na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
na tych kondygnacjach.
Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia od ulicy T. Kościuszki, które nie
są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów). Przy

wejściach znajdują się domofony, którymi można wezwać pracownika. W budynku
są bariery architektoniczne w postaci schodów, wąskich klatek schodowych,
wąskich drzwi, brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły nie ma parkingu. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków szkoły
i przedszkola znajduje się parking z wyznaczonymi 2 miejscami parkingowymi dla
osób niepełnosprawnych.
Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po
uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Szkoła nie ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

