Oświadczenie w sprawie dostępności
Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego 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, o którym mowa, ma zastosowanie do strony
internetowej: www.zs2.jastrzebie.pl
Data publikacji oświadczenia: 2020-09-23
Data aktualizacji oświadczenia: 2021-03-26
Data publikacji strony internetowej: 27 sierpnia 2006 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 stycznia 2015 roku
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.
1. Załączniki nie są dostępne cyfrowo i nie zawierają informacji o formacie
i rozmiarze pliku.
2. Nie wszystkie zdjęcia mają właściwe opisy alternatywne.
3. Nie wszystkie filmy zamieszczone na stronie mają możliwość odtwarzania
z napisami.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie
badania samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•
•
•

za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły Ewa Mentel
e-mail: poczta@zs2.jastrzebie.pl
telefon: 324711633

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.

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 zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny
sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do
dyrektora szkoły - poczta@zs2.jastrzebie.pl
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością
cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.
2.
3.
4.

podjazd dla niepełnosprawnych,
odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdująca się na parterze w budynku A.
brak barier architektonicznych na pierwszej kondygnacji naziemnej (parter).

Aplikacja mobilna
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność informacyjna
https://bip.jastrzebie.pl/artykul/4696/40001/zespoly-szkol

