DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Kazimierza Kirejczyka w Starogardzie
Gdańskim 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.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://soswstarogard.pl/
Data publikacji strony internetowej: 06.02.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.10.2021

Stan dostępności cyfrowej
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.

•
•
•

Niedostępne elementy i treści
W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy
dodawane na naszej stronie będą miały takie napisy.
Wszystkie dokumenty archiwalne opublikowane na stronie są dostępne.
„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji
oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane
w ustawie o dostępności cyfrowej. Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności
cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.10.28.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów
dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Karoliny Fojut, mailowo sekretariat@soswstarogard.pl
lub telefonicznie – (58) 56 222 69.

W zgłoszeniu podaj:
•
•
•
•

swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie
najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni
od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji
podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy
informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,
z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do podmiotu.
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową
możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kazimierza Kirejczyka w Starogardzie
Gdańskim stanowi obiekt architektonicznie dostosowany do poruszania się osób
z niepełnosprawnością.
Wejście główne do budynku prowadzi od ulicy Parkowej schodami oraz podjazdem dla osób
niepełnosprawnych, dodatkowo do Ośrodka można wejść przez inne wejścia – na poziomie
0 (niektóre z nich posiadają podjazdy, 2 lub 3 stopnie, bądź bezkolizyjnie z dworu
wa zewnętrzna (metalowa), natomiast z drugiej strony jest winda osobowa. Wszystkie
wejścia/ wyjścia pełnią funkcję wyjść ewakuacyjnych. Na każdym piętrze znajduje się
korytarz
i wewnętrzna klatka schodowa umożliwiająca poruszanie się od poziomu 0 do 3 piętra (tak
jak winda osobowa).
Część administracyjna, przedszkolna i szkolna znajduje się w parterowym budynku.
W budynku występuje zmiana poziomu – zamontowane zostały tam platformy dla osób
niepełnosprawnych (2 szt.) oraz najazd (1 szt.).

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy
obsługi. W gabinecie wicedyrektora Ośrodka jest podgląd monitoringu obejmujący całość
terenu placówki.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Aplikacje mobilne
Prowadzimy dwie aplikacje mobilne:
1. https://pl-pl.facebook.com/
2. https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatstarogardzki/

Informacje dodatkowe
Część informacji publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo
i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Dostępność cyfrowa:
ADRES
UL. Chojnicka 70
83-200 Starogard Gdański
NIP 592-16-00-826
Regon 000234985

