
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Zespół Szkół w Krasnobrodzie 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 Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. 
 
Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01. 
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 
przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
 
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. 

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się 
zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki. W szczególności mogą one dotyczyć: 

 braku niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez 
osoby niepełnosprawne, 

 witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje 
niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki bądź kod HTML. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto w menu 
nawigacyjnym można używać klawiszy strzałek. W ramach strony dostępne jest również menu 
wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji 
(Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na pominięcie określonych bloków i szybkie przejście do 
poszczególnych sekcji strony (menu podstawowego, wyszukiwarki, treści głównej).  

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 udostępnienia informacji za pomocą 
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 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. 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 (www.rpo.gov.pl). 

Dane kontaktowe  

Zespół Szkół w Krasnobrodzie 
ul. Lelewela 37 
22-440 Krasnobród 
tel: 846607080 
email: zskrasnobrod@onet.pl 
http://www.zskrasnobrod.pl/ 

http://krasnobrod.pl/deklaracja-dostepnosci/
mailto:zskrasnobrod@onet.pl


 

Informacje zwrotne  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt (e-mail: 

zskrasnobrod@onet.pl). Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: (84) 6607080. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na 

brak zapewnienia dostępności. 

 Dostępność architektoniczna 

 Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 Budynek składa się z trzech bloków dwu kondygnacyjnych. Nie posiada podjazdu, wind ani 

toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd, toalety dostosowane dla 
tych osób znajdują się w  części przedszkolnej, gdzie funkcjonuje oddział dla osób 
niepełnosprawnych w  stopniu głębokim.  

 Na terenie zespołu szkół od strony bloku przedszkolnego wyznaczone jest miejsce parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych. 

 Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 
 W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. 

  

 


