Deklaracja dostępności
Opublikowano: 2021.11.11
Zespół Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku 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 Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza
z Sanoka w Sanoku pod adresem: http://zs2.sanok.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 2012.07.10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014.06.12
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:
 strona internetowa posiada formularz kontaktowy, pomimo, że została opublikowania
przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia) nie mają dodanego tekstu alternatywnego lub opis
treści,
 linki – prowadzące do serwisów zewnętrznych – w większości otwierają się w nowym
oknie,
 strona internetowa nie posiada mapy strony,
 nie wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury, błędy w
formularzach niejednoznacznie te błędy określają,
 w przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu brak informacji
sugerującej sposób w jaki można poprawnie wpisać dane,
 brak informacji o formatach pobieranych plików oraz ich rozmiarze,
 brak wizualnego wyróżnienia niektórych linków,
 na stronie internetowej nie działa fokus czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy
pola formularza. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej,
 obecność elementów tekstowych które nie spełniają zasad kontrastu,
 strona ma możliwość zwiększenia wyświetlanej czcionki,
 niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane,
 w sekretariacie szkoły lub drogą listową można otrzymać informacje ze strony w formie
tradycyjnej „papierowej”.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.11.11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ostatnia aktualizacja: 2021.11.11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Marek Chimiak m.chimiak@zs2.sanok.pl. Ewentualnie do sekretariatu szkoły
tel.: (+48) 13 46 53 951

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.
Żądanie musi zawierać:
 dane osoby zgłaszającej żądanie,
 wskazanie elementu strony lub o którą stronę/podstronę internetową chodzi
 sposób kontaktu ze zgłaszającym, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny
dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje 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 lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
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Powierzchnia przed budynkiem jest utwardzona.
Portiernia znajduje się przy wejściu głównym.
Wejście główne (od strony ulicy Stróżowskiej) poprzedzone jest schodami - brak
barierek i ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu od strony parkingu jest możliwość rezerwacji miejsca parkingowego dla
osoby uprzywilejowanej oraz niepełnosprawnej (w miarę możliwości). Znajduje się tu
również winda dla wózków inwalidzkich.
Budynek posiada dodatkowe wejścia w tym z wejście z poręczami i podjazdem dla
wózków inwalidzkich (od strony orlika przy bramie wjazdowej do szkoły).
Korytarze są szerokie, a schody wewnątrz budynku zaopatrzone są barierkę ochronną.
Budynek posiada windę umożliwiającą przejazd pomiędzy piętrami (od piwnicy
/szatnia, jadalnia/ aż do drugiego piętra).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabo widzące.



W kompleksie na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.

