
Dostępność  

Deklaracja dostępności  

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach 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 http://rataje.eu  

Data publikacji 2016.09.01  

Data ostatniej istotnej aktualizacji 25.03.2023 

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 

wymienionych poniżej:  

1. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.  

2. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/ podstronach nie zawierają treści tekstowej, 

którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. Nie wprowadzono kryteriów 

wyszukiwania. Wyświetlane są najnowsze pozycje.   

3. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw.  iframe.  

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych  

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za 

pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.  

– Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają 

się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.  

– Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz 

formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.  

– Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie 

wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.  

– Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. 

–  Informacje o dostępie do tłumacza języka migowego zamieszczono poniżej. Dostępność 

realizowana jest za pomocą połączenia on-line. Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumacza języka 

migowego, możesz skorzystać z wideotłumacza. Wideotłumacz języka migowego dostępny jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Znajdziesz go pod linkiem: 

https://synergiaconsulting.pl/kontakt/..  

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Oświadczenie 

sporządzono dnia: 25.03.2023.   



Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Ocena z przeprowadzonego audytu dostępności cyfrowej i komunikacyjnej: 7,8/10 

źródło samosprawdzenia - https://validator.utilitia.pl/   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

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

jest p. Magdalena Troczyńska email: pedagog@rataje.eu  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer: 67/ 2845 370  

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

zapewnienia dostępności.  

Informacje na temat procedury odwoławczej  

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 zrealizuje 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. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 

wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:  

al. Solidarności 77  

00-090 Warszawa  

Telefon: (22) 55 17 700  

https://validator.utilitia.pl/


Informacyjna infolinia obywatelska: 800 676 676 e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl Link do 

strony: https://www.rpo.gov.pl/  

  

Dostępność architektoniczna  

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach zlokalizowany jest przy ul. Chodzieska 9, 64-800 

Chodzież.   

Dostosowanie korytarzy  

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym (parter i piętro). Korytarze są dostosowane do 

poruszania się osób niepełnosprawnych.  

Dostosowanie schodów  

Na każdą kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są 

wyposażone w poręcze.  

Dostosowanie wind  

W budynku głównym znajduje się winda.   

Dostępność pochylni Brak 

pochylni.  

Dostępność platform Brak 

platform.  

Dostępność informacji głosowych Brak 

dostępności informacji głosowych.  

Dostępność pętli indukcyjnych Brak 

dostępności pętli indukcyjnych.  

Dostosowanie parkingów  

Przed budynkiem, przy ulicy Chodzieskiej, znajduje się parking, od strony ul. Zwycięstwa również 

znajduje się parking.   

Prawo wstępu z psem asystującym  

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.  

Dostępność tłumacza języka migowego  

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o 

zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail:  

sekretariat@rataje.eu tel. 67-2845-370). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku 

migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy 

zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po 

dokonaniu zgłoszenia Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego zapewni obsługę osoby komunikującej 

się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona 

pomoc jest bezpłatna.  



  

  

  

  


