DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
ZSO NR 1 W RACIBORZU
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 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.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zso1raciborz.pl/.
 ata publikacji strony internetowej: 2008-01-31
D
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-03-14

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 wyłączeń wymienionych poniżej.
Dla strony zso1raciborz.pl przeprowadzono 01.03.2022 r. samoocenę dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European
Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego
wynika, że strona internetowa zso1raciborz.pl spełnia wymagania w 98.58%. Test wykazał
następujące nieprawidłowości:




identyfikator nie jest unikalny (12 wystąpień),
link nie ma nazwy (1 wystąpienie),
link nie zawiera tekstu ani tytułu, a opis alternatywny zawartego obrazu jest pusty lub go
brakuje (4 wystąpienia).

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 15.05.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 01.03.2022 r.

Udogodnienia
Strona zso1raciborz.pl jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie
treści przez osoby z dysfunkcjami:

●
●
●
●
●
●
●

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki i odstępów między znakami
przełączniki zmiany kontrastu
przełącznik wyświetlania strony w skali szarości
przełącznik wyświetlania strony w “negatywie”
przełącznik wyświetlania strony z jasnym tłem
przełącznik wyświetlania strony z podkreślonymi linkami
ustawienia dla dyslektyków

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów
klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?
Skontaktuj się z nami!
W zgłoszeniu podaj:
●
●
●
●

adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy
(np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

W kwestiach związanych z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony
możesz skontaktować się z nami mailowo - lo1@raciborz.com.pl lub telefonicznie 324154453. Osoba do kontaktu: Joanna Kazimierczak.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać żądania zapewnienia dostępności.

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 Cię o tym. W tej informacji
podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie 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.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie
może złożyć skargę w sprawie zapewniana 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
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 11,
47-400 Racibórz
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana
Kasprowicza 11 wchodzi pięć budynków:
● budynek główny,
● rotunda,
● budynek B,
● łącznik z salami językowymi,
● sala gimnastyczna.
Do budynku B i rotundy można przejść przez budynek główny lub łącznik z salami
językowymi.
Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia, główne od ulicy Jana Kasprowicza
oraz tylne od szkolnego ogrodu.
Wejściem głównym wchodzi się z poziomu gruntu, jednak do wejścia na parter
prowadzą schody.
Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze budynku głównego.
W budynkach nie ma windy. Szkoła jest wyposażona w schodołaz umożliwiający
dostanie się osobom na wózkach na wyższe piętra, konieczna jest jednak asysta
pracownika obsługi szkoły.
Budynki łącznika z salami językowymi oraz sali gimnastycznej są parterowe,
prowadzą do nich trzy wejścia z poziomu gruntu.

W żadnym z budynków nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem
asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu w szkole lub online.

Aplikacje mobilne
Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe
Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są
dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

