Deklaracja dostępności

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 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 w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
BIP Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
http://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/163/134/informacje-podstawowe
Data Publikacji strony internetowej: 2019 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021 rok

Status pod względem zgodności z ustawą
Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na
stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być
dostępne cyfrowo;
2. niektóre zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF
stanowią skany dokumentów.
Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnej cyfrowo.
Oświadczenie sporządzono dnia 25.02.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o
kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agata Stiepańczuk – referent ds
administracyjnych, e-mail: sekretariat.zs-bielawa@wp.pl . Kontaktować się
można także dzwoniąc na numer telefonu 74 833 45 67 lub 515 265 875. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na
przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o który element strony internetowej chodzi,
3. sposób kontaktu.
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 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 może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
zlokalizowany jest w dwóch budynkach: trzypiętrowym budynku
głównym przy ulicy Stefana Żeromskiego 41 oraz jednopiętrowym
budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Stefana
Żeromskiego 41a (CKZ).
Wejście na teren szkoły znajduje się bezpośrednio przy ulicy Stefana
Żeromskiego. Ponadto na teren szkoły można dostać się od ulicy
Bohaterów Getta oraz ulicy Techników.
2. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia – główne znajdujące się z
przodu budynku i wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych
oraz boczne, znajdujące się z tyłu budynku.
3. Budynek główny nie jest wyposażony w windę ani platformę dla osób
niepełnosprawnych.
4. Miejsca parkingowe znajdują się przy boisku „Orlik” (wjazd od strony
ulicy Techników), jednak dostępne są tylko w okresie funkcjonowania
boiska.
5. Schody w budynku głównym zabezpieczone są barierkami, a progi i
wzniesienia oznaczone są taśmami w żółto – czarne pasy.
6. Na parterze budynku głównego znajduje się tablica informująca o
położeniu najważniejszych sal w budynku. Podobna tablica znajduje się
na pierwszym piętrze budynku (wejście do korytarza prowadzącego do
biur administracji).
7. Petenci mogą załatwiać swoje sprawy w sekretariacie zlokalizowanym na
pierwszym piętrze budynku głównego (pokój 101) lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej i platformy ePUAP.
8. Na parterze przy wejściu głównym do budynku znajduje się portiernia,
która może być wykorzystana do załatwienia spraw z osobami nie
mającymi możliwości wejścia na I piętro do biur administracji szkoły.
9. W szkole istnieje możliwość wizyty z psem asystującym.
10.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na

miejscu ani online.

11.

Na parterze budynku głównego brak jest toalety dla petentów; w

budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
12.

Do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzą schody

usytuowane od frontu. Budynek nie posiada windy ani platformy dla osób
niepełnosprawnych.
13.

Schody w budynku zabezpieczone są barierkami, a progi i

wzniesienia oznaczone są taśmami w żółto – czarne psy.
14.

Osoby niepełnosprawne mogą dostać się do budynku CKZ dzięki

podjazdowy zlokalizowanemu na tyłach (przy warsztacie mechanicznym).
Po zgłoszeniu chęci dostania się osoby niepełnosprawnej do budynku
CKZ, pracownik otwiera bramę prowadząca do warsztatu, aby umożliwić
skorzystanie z podjazdu. W budynku znajdują się szerokie przejścia i
możliwe jest swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej po
parterze.
15.

W CKZ brak jest na parterze toalety dla petentów; w budynku nie

ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

