Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu
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 (Dz. U z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej http://www.ekonomikjaroslaw.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18
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.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2021-02-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego
wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 85,78 %.
Wyłączenia
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści.
Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa została zaprojektowana w technice Responsive Web Design (RWD),
aby jej układ dostosowywał się samoczynnie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest
wyświetlany. Strona utworzona tą techniką jest uniwersalna: wyświetla się dobrze na dużych
ekranach oraz na smartfonach i tabletach.
Istnieje możliwość: powiększania i zmniejszania tekstu, zastosowania skali szarości,
podwyższenia kontrastu, zmiany tła i czcionki, podkreślania linków oraz zastosowania funkcji
szybkiego filtrowania tekstu poprzez użycie skrótów klawiaturowych oraz szybkiego
wyszukiwania.
Informacje zawarte na stronie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za
pośrednictwem poczty elektronicznej zsejar@zsejar.internetdsl.pl lub dzwoniąc pod numer
16 621 23 13. Tą samą drogą należy składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
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, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie
powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną 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, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej
lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Siedziba Zespółu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im Marii Dąbrowskiej
w Jarosławiu znajduje się na Placu Mickiewicza 13, 37-500 Jarosław. Szkoła dysponuje
trzykondygnacyjnym budynkiem z dwoma wejściami i zagospodarowanym poddaszem. W celu
dotarcia do pomieszczeń administracyjnych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku
można przemieścić się wejściem głównym od strony Hali Targowej pokonując dwubiegunową
klatkę schodową lub wejściem bocznym od strony parkingu przy ul. Grodzkiej wchodząc
bezpośrednio na pierwsze piętro, co umożliwia poruszane się osobom niepełnosprawnym
ruchowo.
Schody wyposażone są w poręcze, a ciągi komunikacyjne nie posiadają żadnych barier
poziomych i pionowych przy przemieszczaniu się.

Budynek nie posiada obszaru kontroli, nie jest wyposażony w pętle indukcyjnych, informacje
głosowe, windy, podesty, platformy i inne urządzenia umożliwiające osobom
niepełnosprawnym bezpieczne poruszanie się.
Szkoła nie posiada swojego parkingu, istnieje możliwość korzystać z miejskich miejsc
parkingowych.
Do budynku można wejść z psem asystującym/przewodnikiem po uprzednim, telefonicznym
uzgodnieniu termin wizyty, ze względu na intensywny ruch w ciągach komunikacyjnych
podczas przerw lekcyjnych. Pies asystujący/przewodnik powinien być po profesjonalnym
szkoleniu oraz posiadać zaświadczenie o wykonanych szczepieniach weterynaryjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.
Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami
sensorycznymi, nie posiada oznaczeń z alfabetem Braille’a, nie ma tabliczek z powiększonymi
napisami dla osób słabo widzących.
Z uwagi na ograniczenia architektoniczne szkoła nie spełnia wszystkich wymagań Ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

