DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W JOŃCU
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W JOŃCU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO
W JOŃCU.
Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą
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:

Treści niedostępne i wyłączenia:
1. Narzędzia kontaktowe 2. Informacja dotycząca sytuacji kryzysowej 3. Opublikowane multimedia oraz zdjęcia nie posiadają opisu
alternatywnego - zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów 4. Publikowane w formie plików PDF publikacje nie są
dostępne cyfrowo w całości, zdjęcia, obrazki i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Cywińska e-mail: soszw@poczta.onet.eu Telefon: 23 661 60 31
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 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu
Adres: Joniec 50, 09-131 Joniec
E-mail: soszw@poczta.onet.eu
Telefon: 23 661 60 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna:
Przed budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą jedne ogólnodostępne drzwi zewnętrzne. Przy schodach do wejścia głównego dostępna jest platforma
przyschodowa zewnętrzna dla wózków inwalidzkich. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi wejściowe bez mechanizmu
automatycznego otwierania. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Brak windy. Wewnątrz budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie brajla ani nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku
brak tablic informacyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na
korytarzach umieszczone są informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej. W szkole opracowane są procedury
ewakuacyjne oraz przeszkolono pracowników z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

