
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej                               
oraz swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej                                                                      
Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach 

Data publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej:  01.09.2005 r. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  10.10.2020 r 
 

Status pod względem zgodności z ustawą 

strona internetowa jest częściowo zgodna  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej                                         
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 
wymienionych poniżej.  

 

Treści niedostępne 

Nie zostały spełnione następujące wymagania: 

 część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów. 
 część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych. 
 część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków. 

 

Oświadczenia w sprawie dostępności  

Oświadczenie sporządzono w dniu     12.03.2021 r. 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu  12.03.2021 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 
osoba kontaktowa    Dorota Klucznik 
adres mail   ekon-sk@wp.pl 
numer telefonu   46 8332113 

 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi                                            
na brak zapewnienia dostępności. 
 
  

mailto:ekon-sk@wp.pl


Procedura wnioskowo – skargowa 
 
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 audiodeskrycji itp. 

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej o którą 

chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą  alternatywnego 

sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawiania 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 może złożyć skargę w sprawie zapewnienia 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.  

 

Dostępność architektoniczna 

Budynek Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach znajduje się przy ulicy Działkowej 10. 

W pobliżu szkoły ( 500 m.) znajduje się przystanek autobusowy linii 6,7,8. 

Budynek jest oddalony od ulicy ok. 150 metrów. Teren jest ogrodzony, z dwiema bramami wejściową i wjazdową. 

Przy budynku szkolnym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Przed wejściem do budynku jest krótki podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dla pozostałych osób dwa schodki 

( dwa stopnie). Odległość między schodami a wejściem głównym ok. 3 metry. Drzwi są otwierane ręcznie. 

Budynek ma trzy kondygnacje. W szkole jest winda z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się 

w głębi budynku. Pracownik szkoły przy wejściu do budynku udzieli informacji i pomocy. 

Administracja szkoły znajduje się na pierwszym piętrze (klatka schodowa – 21 stopni) 

Szkoła dysponuje podglądem na zewnątrz i wewnątrz budynku, dzięki kamerom monitoringu. 

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

 


