
Deklaracja Dostępności 

ZSO Nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie 

dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej ZSO Nr 2 im. M. 

Szaszkewicza w Przemyślu https://szaszk.edu.pl. 

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 1998 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco jest aktualizowana 

Data sporządzenia deklaracji: 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021- 02-27 

Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Rafał Włodek 

e-mail: zso2@um.przemysl.pl, admin@szaszk.edu.pl,   

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 678 53 47. Tą samą drogą 

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 

zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej: 

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, np. przez odczytanie 

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę 

internetową 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 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 może złożyć skargę w sprawie zapewnienia 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.  

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 
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Informacje dodatkowe: 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: 

 TAB – przejście do kolejnego elementu 

 SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu 

 CTRL + F – przejście do wyszukiwarki 

 CTRL+ - powiększenie strony 

 CTRL_ - pomniejszenie strony 

 CTRL0 – resetowanie powiększenia lub pomniejszenia 

 CTRL1 – przejście do pierwszej zakładki 

 CTRL2 – przejście do drugiej zakładki 

 ESC – anulowanie podpowiedzi 

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy 

poruszaniu się po witrynie) a w nim: 

 możliwość zwiększenia i zmniejszenia tekstu,  

 zastosowanie skali szarości,  

 zastosowanie wysokiego kontrastu,  

 czytelna czcionka 

 podkreślone linki 

Dostępność architektoniczna: 

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia bocznego przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. 

Budynek jest wyposażony w windę. 

Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego. 

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po 

zawiadomieniu o takiej potrzebie. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych: 

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach: 

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z 

psem przewodnikiem/asystującym. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 


