
Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół  Szkół  nr  1  im.  gen.  Wł.  Sikorskiego  w  Stalowej  Woli  zobowiązuje  się  zapewnić 
dostępność swojej strony internetowej – zsp1.sikorski.pl - 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 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

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

Data sporządzenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej nie można używać skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów ze stroną internetową prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest 
Beata Tracz, beatatracz@o2.pl . Na maila można wysyłać wnioski o udostępnienie informacji 
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy  ma  prawo  do  wystąpienia  z  żądaniem  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony 
internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  jakiegoś  ich  elementu.  Można  także  zażądać 
udostępniania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez 
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.
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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, 
http://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 1 im gen. Wł. Sikorskiego

ul. Hutnicza 17

37- 450 Stalowa Wola

e-mail: poczta@zsp1-sikorski.pl

tel.: 15 842-17-41

Zespół Szkół mieści się na posesji położonej przy ulicy Hutniczej. Teren posesji z położoną 
na niej szkołą otoczony jest parkanem.

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia, w tym jedno traktowane jako wyjście ewakuacyjne.

Główne wejście zlokalizowane jest od strony Hutniczej. Prowadzą do niego schody, podobnie 
jak do wejścia zlokalizowanego przy bocznym parkingu. Żadne z wejść nie jest dostosowane 
dla osób na wózkach. 

Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących. 

Sekretariat  szkoły  zlokalizowany jest  na  parterze.  Udziela  on  wszystkich  szczegółowych 
informacji  na  temat  rozmieszczenia  pomieszczeń  szkolnych  i  zasad  jej  funkcjonowania.  
Z sekretariatem można skontaktować się pod numerem 15 842-17-41.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych

Szkoła  nie  dysponuje  specjalnie  wyznaczonym  miejscem  parkingowym  dla  osób 
niepełnosprawnych

Informacja  o  prawie  wstępu  z  psem  asystującym  i  ewentualnych  uzasadnionych 
ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
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Informacje  o  możliwości  skorzystania  z  tłumacza  języka  migowego  na  miejscu  lub 
online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego


