
Deklaracja dostępności                                   

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku 

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku 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 zssczersk.pl 

 Data publikacji strony internetowej: 2015-01-13 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20 

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 

wyłączenia wymienionych poniżej: Podjęto działania zmierzające do zapewnienia  zgodności 

strony z wymaganiami określonymi w ustawie. 

 Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. 

 Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy 

graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych. 

 Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, 

ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

 Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów 

kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o 

dostępności cyfrowej. 

 Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, 

wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności. 

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 Możliwość zmiany rozmiaru tekstu 

 Wysoki kontrast 

 Negatyw 

 Jasne tło 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  



Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada sekretarz szkoły 

 E-mail:zssczersk@wp.pl 

 Telefon:523984805 

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 ,na 

przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości 

filmu, itp. 

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. Jeżeli 

zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Skargi i odwołania 

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

organu odwoławczego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ odwoławczy: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku 

 Adres: ul. Batorego 15     89-650 Czersk 

 E-mail: sekretariat@zssczersk.pl 

 Telefon: 523984805 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku, ul. Batorego 15 , 89-650 Czersk 

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Batorego. Wejścia są dostoswane do 

poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu 

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym  

znajduje się winda osobowa, która umożliwia wjazd na każdą kondygnację  osobie na wózku 

inwalidzkim. Na parterze po lewej stronie znajduje się sekretariat, w którym można złożyć 

dokumenty i załatwić swoje sprawy.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych  znajduje się na 

parterze budynku i  jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Na  parkingu 

z lewej strony budynku  jest wyznaczone  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 



  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w 

druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

  Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej 

”osobami uprawnionymi”)  mogą komunikować się ze Zespołem Szkół Specjalnych w 

Czersku przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: 

sekretariat@zssczersk.pl   tel./faks: 523984805 

Osoby uprawnione w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy 

tłumacza języka migowego lub przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić 

zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed 

planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu za pomocą środków 

wspierających komunikowanie się, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób 

przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza 

języka migowego. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie 

informacja  o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem 

możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji. 

 


