Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku
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 sp32.edu.pl.



Data publikacji strony internetowej: 11.03.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.09.2020

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
wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne






Niektóre osadzone materiały wideo - brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji.
Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej.
Zbyt niski kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych. Kontrast
zostanie poprawiony w ramach modyfikacji usuwającej błędy w dostępności.
Formularze PDF bez znaczników (tagów) struktury. Formularze będą sukcesywnie
wymieniane.
Kod HTML/CSS strony nie waliduje się zgodnie ze specyfikacją. Walidacja zostanie
poprawiona.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności



Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez
achecker.ca oraz http://checkers.eiii.eu – w którym nasza strona spełnia wymagania w 99,1%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Informatyk: Tomasz Makuszewski
e-mail: t.makuszewski@sp32.edu.pl
telefon: +48856750451
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 (np. na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp.).

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
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony
wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu
dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Skarga powinna zawierać:




imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym
istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę
pozostawia się bez rozpoznania.
Skargę można złożyć pisemnie w sekretariacie:



Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze",
ul. Pietrasze 32, faks: +48856752329
E-mail: zsoms3@um.bialystok.pl

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje
przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze", ul. Pietrasze 32,
15-131 Białystok.

Teren wokół budynku, parking i wejście
Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynku jest
utwardzony.
Wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce te jest
najbliżej głównego wejścia do budynku.
Przy wejściu są schody z podjazdem.

Sekretariat
Po lewej stronie od wejścia znajduje się sekretariat ze stanowiskiem informacyjnym.

