Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, znajdujący się przy ul. Kołłątaja 1
w Szamotułach 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:
zss-szamotuly.pl

Data publikacji strony internetowej: Data publikacji strony internetowej: 2019-10-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-07.
Stan dostępności cyfrowej
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:
Nie wszystkie zamieszczane zdjęcia zostały opatrzona tekstami alternatywnymi. Opisy
są dodawane sukcesywnie do starszych zdjęć. Obrazki i ikonki używane w celach
dekoracyjnych

nie

są

oznaczone

w

sposób,

który

umożliwia

technologii

wspomagającej ich ignorowanie. Do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst
w postaci grafiki.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Data sporządzenia deklaracji: 2021-02-21.
Data poprzedniego przeglądu deklaracji: 2021-03-21.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29
Skróty klawiaturowe
Na

tej

stronie

internetowej

można

korzystać

ze

standardowych

skrótów

klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Dyrektor Szkoły, sekretariat@zss-szamotuly.pl . Kontaktować można
się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 292 09 37. Tą samą drogą można składać
wnioski

o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.
W zgłoszeniu podaj:


swoje imię i nazwisko,



swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),



dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,



opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie
najwygodniejszy.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7
dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy
o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy
lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie
dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej
strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich
w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do,
Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do
naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Kołłątaja 1
Budynek

nie

posiada

barier

architektonicznych

uniemożliwiających

osobom

z niepełnosprawnością wejścia i korzystania z budynku.
Zespół Szkół Specjalnych mieści się w parterowym budynku, dostosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wjeździe na teren szkoły wyznaczono 2
miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściach do szkoły znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich.
W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego ani nie
zatrudnia tłumacza języka migowego.
Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
Szkoła dysponuje przenośną pętlą indukcyjną.
Szkoła dysponuje powiększalnikiem tekstu.

