Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
Wstęp
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie zobowiązuje się zapewniać dostępność strony
internetowej szkoły i internatu 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 strony internetowej szkoły:
http://www.elektronik.rzeszow.pl
oraz strony internatu:
http://www.internat.elektronik.rzeszow.pl
Publikacja i aktualizacja
Daty publikacji strony szkoły: 01.10.2016 r. i internatu: 04.11.2016 r.
Strony aktualizowane są na bieżąco.
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.10.2020 r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Aktualizacja deklaracji 9.03.2021 r.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych
materiałów i funkcjonalności, a serwisy były zgodne z międzynarodowymi Wytycznymi dla
dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)
Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki
Na stronach internetowych szkoły i internatu można używać standardowych skrótów
klawiaturowych przeglądarki. Obsługa jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony
oparte są częściowo o strukturę nagłówków, umożliwiającą szybkie poruszanie się po nich. Każdą
stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
Szkoła i internat nie posiadają aplikacji mobilnych.
Dokumenty
Na stronach Zespołu Szkół Elektronicznych oraz Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych
znajdują się pliki do pobrania.
 dane w postaci plików PDF/DOCX umieszczane są w przypadku konieczności zachowania
standaryzacji dokumentów oraz umożliwieniu ich wypełnienia/edycji przy użyciu komputera;
 serwis może zawierać dokumenty PDF, które są skanami dokumentów opatrzonych
pieczęciami i podpisami (szkoła nie posiada oryginałów w edytowalnej postaci);
Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować
nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Natomiast w przypadku umieszczenia na
stronie skanu publikujemy w miarę możliwości także jego dostępną wersję alternatywną (.docx).
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Pod adresem: http://www.elektronik.rzeszow.pl/contact dostępne są dane teleadresowe siedziby
Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.
Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
tel.: 17 748 30 40 – sekretariat;
e-mail: sekretariat@zsel.resman.pl, elektronik_rzeszow@intertele.pl

Pod adresem: http://www.internat.elektronik.rzeszow.pl/kontakt.html dostępne są dane
teleadresowe siedziby Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie:
Internat Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 56, 35-036 Rzeszów
tel.: 17 854 28 96
e-mail: elektronikinternat@zsel.resman.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod podanymi nr
telefonu oraz za pomocą poczty elektronicznej. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura odwoławcza
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach
alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej
informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności 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 na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej
wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Budynek Zespołu Szkół Elektronicznych jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Przy schodach prowadzących do wejścia głównego znajduje się platforma do
przemieszczania się osób niepełnosprawnych, umożliwiające dostanie się na parter budynku.
Wszelkich informacji dotyczących rozkładu i dostępności pomieszczeń udzielają pracownicy
portierni. Część budynku szkoły posiada windę i toalety dla osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne ruchowo nie mają możliwości dotarcia do części administracyjnej budynku,
natomiast istnieje też możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku w każdej
sprawie.
Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych jest częściowo dostępny dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. Wszelkich informacji dotyczących rozkładu i dostępności
pomieszczeń udzielają pracownicy portierni. W budynku nie ma windy, ani toalet dla osób
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają utrudnioną możliwość dotarcia do
części administracyjnej budynku, natomiast istnieje też możliwość umówienia spotkania
z klientem na parterze budynku w każdej sprawie.
Internat nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność tłumacza języka migowego
Szkoła i internat nie posiadają tłumacza języka migowego.

