DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą
o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się
z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej w Sokółce. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte
w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

WSTĘP
Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
14 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej Szkoły http://zszsokolka.pl/
Data publikacji strony internetowej: 15.01.2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.02.2021 r.
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
Badania dostępności cyfrowej zostało przeprowadzone we wrześniu 2020 r. we
własnym zakresie na podstawie wytycznych zawartych w zasobach
udostępnionych przez Pracownię Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl.
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚĆI Z USTAWĄ
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. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nie tekstowych nie posiada
alternatywnej wersji tekstowej;
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków;
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3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audio deskrypcji lub treści
alternatywnej lub treści alternatywnej;
4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności
działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia
zatem ich bieżącej poprawy;
5. Niektóre treści mają niewłaściwy kontrast;
6. Niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów,
co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania;
7. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
8. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie
jest zamieszczona bardzo duża liczba zdjęć;
9. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
10. Brak możliwości zwiększenia kontrastu;
SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Adres poczty elektronicznej zszsokolka@zszsokolka.pl. Kontaktować można się
także telefonicznie pod numerem telefonu 85 711 25 08 z sekretarzem szkoły
Iwoną Sarosiek. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na
przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości filmu bez audio deskrypcji, opisania zawartości prezentacji
multimedialnej, 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
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pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla
niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy
Orzeszkowej w Sokółce powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe, niezwłocznie informuje o tym, 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, Zespół
Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce zaproponuje alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Zawodowych im.
Elizy Orzeszkowej w Sokółce odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
procedury skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie
https://www.rpo.gov.pl//.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHTEKTONICZNA
Budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce
mieści się pod adresem ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka.
Budynek drugi, tj. Pracownia Ćwiczeń Technicznych, mieści się 200 m od
budynku głównego szkoły pod adresem Osiedle Zielone 1B, 16-100 Sokółka.
1. Opis dostępności wejścia do budynków
Szkoła posiada 2 budynki. Budynek główny szkoły i budynek Pracowni Ćwiczeń
Technicznych.
Budynek główny szkoły posiada 3 wejścia. Wejście główne nr 1 z przodu szkoły,
wejście tylne od strony sali gimnastycznej i wejście nr 3 boczne. Wejście nr 2 i 3
na co dzień nie służy jako wejście do budynku szkoły (stanowi jedynie drogę
ewakuacyjną w sytuacjach wyjątkowych). Budynek główny szkoły nie umożliwia
wejścia do budynku wprost z poziomu terenu, ponieważ do każdego z wejść
prowadzą schody.
Natomiast budynek nr 2, tj. Pracownia Ćwiczeń Technicznych posiada jedno
wejście główne o szczytu budynku (od strony ul. Jana Pawła II), posiada podjazd
i umożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim dla osób
niepełnosprawnych.
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2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek główny szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym, duża ilość
schodów uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Na klatkach
schodowych zamontowane są poręcze. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W obiekcie funkcjonuje radiowęzeł szkolny umożliwiający przekazywanie
informacji głosowych słyszalnych na korytarzach szkolnych na wszystkich
kondygnacjach budynku.
Budynek nr 2 Pracowni Ćwiczeń Technicznych jest budynkiem parterowym, do
którego prowadzi wjazd dla osób niepełnosprawnych.
W obu obiektach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.
3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
lub online. W siedzibie szkoły nie ma możliwości skorzystania z pomocy
tłumacza migowego, nie jest on też wyposażony w aplikację tłumacza polskiego
języka migowego (PJM).
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