Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą 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: www.zssn1.pl
Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych





Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępność
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 30.09.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu e-mail ;
sekretariat_zssn1@poczta.onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu 523330086 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także
zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na
przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości
filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia 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
możne 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.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Informacyjna infolinia obywatelska tel. 800 676 676

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
86-100 Świecie , ul. Paderewskiego 5a
Tel.: 52 3330086
Faks: 52 3330086
E-mail: sekretairiat_zssn1@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.zssn1.pl

Skróty klawiszowe:
Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem
internetowym: https://zss-swiecie.rbip.mojregion.info//
Opracowana strona jest zbudowana w sposób spełniający wymagania dostępności.
W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:


rodzaj kontrastu,



rozmiar czcionki,



odstępy między znakami oraz wierszami.

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe;








TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
ESC - anulowanie podpowiedzi

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne
odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót
klawiszowy.
Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego
lektora, który czyta treść podstrony.
Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją
również swobodnie skalować.

Dostępność architektoniczna
Szkoła posiada podjazd do wejścia do budynku głównego przystosowany dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, zjazd dla osób na
wózkach na boisko szkolne i plac zabaw oraz pozwalający przemieścić się do
drugiego budynku. Przy wejściach do budynków znajdują się poręcze.
Budynki Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 posiadają toalety dostosowane na potrzeby
osób niepełnosprawnych ruchowo w tym na wózkach inwalidzkich, które znajdują się
na parterze i na piętrze. W głównym budynku Zespołu znajduje się platforma
przyschodowa pozwalająca na przemieszczanie się między kondygnacjami osób na
wózkach inwalidzkich oraz zjazd dla wózków łączący główny budynek szkoły z
blokiem sportowym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

