
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach 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 

Ponadpodstawowych w Krzeszowicach 

 Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

 Niewłaściwa struktura nagłówków. 

 Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz audiodeskrypcji. 

 Treści nietekstowe nie posiadają opisów alternatywnych. 

 W niektórych przypadkach niski kontrast tekstu do tła. 

 Treści artykułów niedostępne cyfrowo. 

 Utrudniona nawigacja ze względu na niewłaściwe określone cele linków. 

Wyłączenia 

 Alternatywa dla multimediów zmiennych w czasie opublikowanych przed 23 września 

2020 r. 

 Informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane przed 

dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-27 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Ślusarczyk. 

 E-mail: a.slusarczyk@zspkrzeszowice.pl 

 Telefon: 12 282-05-40 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 



 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 

możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach  

 Adres: ul. Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice 

 E-mail: sekr.zspkrzeszowice@op.pl 

 Telefon: 32 643 04 50 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Do głównego budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajdujące się od ul. 

Krakowskiej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście to  posiada podjazd 

dla osób niepełnosprawnych. Do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy 

obsługi. Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób 

niepełnosprawnych. Szkoła dysponuje platformami i windami pozwalającymi na 

przemieszczanie się na wyższe piętra. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla 

niepełnosprawnych. Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem 

asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku nie ma oznaczeń w 

alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych 

i słabowidzących. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 
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