DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie 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.platerowka-szkola.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 08.02.2013 r.
Data ostatniej aktualizacji po dokonaniu istotnej zmiany: 08.03.2022 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej można składać wnioski
o zapewnienie dostępności na adres: dostepnosc@platerowka-szkola.edu.pl
Wzór wniosku: http://platerowka-szkola.edu.pl/dokumenty/WOKwniosek.pdf
Skargi można składać na adres: skarga@platerowka-szkola.edu.pl
Wzór skargi: http://platerowka-szkola.edu.pl/dokumenty/WOKskarga.pdf
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. Żądanie powinno zawierać dane tej
osoby, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca 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
jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy
realizacja będzie niemożliwa, 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.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego za pomocą poczty lub drogą elektroniczną na adres:
•

organ nadzorujący: dyrektor

•

adres: 05-501 Piaseczno, Aleja Brzóz 26

•

email: sekretariat@platerowka-szkola.edu.pl

•

telefon: 22 7567305

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
jakiegokolwiek ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZA
Do budynku szkoły wchodzi się wejściem głównym (A) od strony Alei Brzóz. Wejście główne
wyposażone jest w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób
niepełnosprawnych.
Do szkoły wchodzi się za pomocą karty wejściowej – czytnik do karty znajduje się przy
drzwiach. Dla osób, które nie posiadają karty wejściowej zainstalowany jest dzwonek przy
drzwiach.
W szkole znajdują się dwie windy oraz jedna platforma dla osób niepełnosprawnych. Toalety
dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji szkoły.
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W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać
z tłumacza języka migowego.

