DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej
w Golądkowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://zsgoladkowo.wixsite.com/index zgodnie
z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE)
2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie
dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie
dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści
internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. poz. 848). Na bieżąco usuwane są stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia 14.12.2021 r.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
tel: 23 691 49 46.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.
Skróty klawiszowe i ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
• Tab przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika,
formularza).
• Shift + Tab przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika,
formularza).
• Enter uaktywnia odnośnik i przyciski.
• Strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo← i w prawo→ umożliwiają przemieszczanie się między
pozycjami górnego menu. Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania
skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami
ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Udogodnienia:
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają
się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są
czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz
formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
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Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia, przy obu z nich znajdują się pochylnie zapewniające
dostęp dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na parkingu przed budynkiem szkoły przystosowano miejsce parkingowe dla osób z
niepełnosprawnością.
Nad wejściami do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące.
Wewnątrz budynku dostępny jest korytarz oraz wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na
parterze- sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, kierownika administracyjno –
gospodarczego, kadry, księgowość. Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na
barierę w postaci schodów.
W budynku szkoły nie ma wind.
Do budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu, można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Placówka nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym i nie ma możliwości
skorzystania z jego usług zarówno na miejscu jak i on-line.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy
pracownicy obsługi.

Informacje
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych 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 audio deskrypcji 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. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie 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,
ZSCKR może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, ZSCKR
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 teleadresowe ZSCKR w Golądkowie:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie
Golądkowo 41G, 06-120 Winnica
Tel: 23 691 40 73/93
Adres e-mail: sekretariat@zsgoladkowo.eu

