
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie zobowiązuje się 

zapewnić dostępność strony internetowej zs3.info 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 serwisu internetowego zs3.info. 

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2021 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022 r. 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. 

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: 

na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.  

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, 

gdyż były skanowane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą 

rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR.  

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki 

w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu. 

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, 

gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. 

Część opublikowanych zdjęć nie posiada napisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie 

są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki 

ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis. 

UŁATWIENIA NA STRONIE: 

Strona internetowa Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie posiada następujące 

ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

• możliwość powiększenia i pomniejszania tekstu, 

• zastosowania skali szarości, 

• zastosowania podwyższonego kontrastu, trybu negatywu, jasnego tła, 

• podkreślenia linków, 

• czytelniejszej czcionki. 

WYŁĄCZENIA: 

Dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz 

skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative 

(http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatdzierzoniowski.pl 

spełnia wymagania w 94.07 %. 



INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową 

jest Pani Aneta Sadkowska – koordynator dostępności, e-mail: aneta.sadkowska@zs3.info 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 831 26 18. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 

zapewnienia dostępności. 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA: 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej 

lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego 

sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie 

zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony 

internetowej 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 niż 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 możne złożyć skargę w sprawie 

zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

SKRÓTY KLAWISZOWE: 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

TAB – przejście do kolejnego elementu 

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu 

SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki 

ESC – anulowanie podpowiedzi 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: 

1. Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej zlokalizowany jest w Dzierżoniowie, 

ul. Słowiańska 6. 

2. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Słowiańskiej, prowadzą do 

niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.  

3. Aby ułatwić wejście do szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami zastosowano rozwiązanie 

alternatywne - na bocznej ścianie umieszczono tablicę informacyjną: o następującej treści: 

WSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE TRUDNOŚCI W PORUSZANIU SIĘ PROSZONE SĄ O KONTAKT 

mailto:aneta.sadkowska@zs3.info


TELEFONICZNY 74 831 26 18 PRACOWNIK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3POMOŻE W ZAŁATWIENIU 

SPRAWY. 

4. Schody w budynku są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób 

z uszkodzonym wzrokiem. 

5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 

i słabowidzące. 

6. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe. Parking zamknięty jest bramą z mechanizmem 

samozamykającym. Aby zaparkować należy zadzwonić pod numer telefonu 74 831 26 18 

pracownik szkoły otworzy bramę. Tablica informacyjna umieszczona jest na bramie. 

7. W budynku na każdym poziomie (parter, 1, 2 piętro) znajduje się korytarz. 

8. Budynek wyposażony jest w dwie platformy dla niepełnosprawnych. 

9. W budynku częściowo są dostosowania dla osób niepełnosprawnych – odpowiednia szerokość 

drzwi, brak jest dostoswanych toalet. 

10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem z zachowaniem środków 

ostrożności. 

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

DOSTĘPNOŚĆ TŁUMACZA MIGOWEGO: 

w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 

 


