
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Żarach zwanego dalej Ośrodkiem 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://www.soswzary.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• są opisy alternatywne dla zdjęć i obrazków,

• brak możliwości ustawienia kontrastu,

• część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,

• brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów,

• część filmów nie posiadaja napisów dla osób głuchych.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w 

konflikt z technologiami asystującymi (na przykład programy czytające), systemem lub 

aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np.

ctrl + powiększa widok

ctrl - zmniejsza widok

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej 

www.soswzary.pl była zgodna na poziomie WCAG2.1.

http://www.soswzary.pl/
http://www.soswzary.pl/


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2021r.

• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 28.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Drzewińska Ewa- kierownik 

administracyjno-gospodarczy.

• E-mail: sekretariat@soswzary.pl

• Telefon: 68 374 30 58

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.

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

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę

do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Osoba nadzorująca: Dyrektor Ośrodka w Żarach

• Adres: ul. Spokojna 3,5, 68-200 Żary

68-200 Żary

• E-mail: sekretariat@soswzary.pl

• Telefon: 68 374 30 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków Ośrodka w Żarach.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
mailto:sekretariat@soswzary.pl
mailto:sekretariat@soswzary.pl


Ośrodek mieści się w trzech budynkach:

Budynek nr 2 – jest to budynek 3-kondygnacyjny. Na II -piętrze mieści się internat 

całodobowy dla wychowanków Ośrodka oraz pracownia gastronomiczna. We wschodnim 

skrzydle na parterze mieści się bursa międzyszkolna. Na pozostałej części parteru i całym 

I piętrze mieści się odrębna placówka tj. Zespół Szkół Specjalnych. Budynek posiada 5 

głównych wejść.

1. Wejście nr 2,4, - wejścia dla wychowanków internatu oraz uczniów ZSS.

2. Wejście nr 5  - wejście dla wychowanków bursy, przystosowane jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim.

- Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące. 

- W zachodnim skrzydle budynku ( w ZSS ) znajduje się winda z dodatkowym 

oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową z której można dostać się na 

każdą kondygnację- która jest udostepniona również do użytku uczniów SOSW i 

pracowników.

- Szerokość korytarzy zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom

poruszającym się na wózku.

- W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

niewidomych i słabowidzących.

- W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

- Przy budynku znajduje się parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób

niepełnosprawnych.

- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego – surdopedagoga.

- W budynku jest możliwość korzystania z usług tyflopedagoga dla osób słabowidzących i

niewidomych.

- W budynku jest możliwość korzystania z usług oligofrenopedagoga dla osób.

niepełnosprawnych intelektualnie.

Budynek nr 3– Administracja. Jest to budynek 3-kondygnacyjny, posiadający 2 główne 

wejścia.



- Od strony wschodniej wejście do administracji Ośrodka, na parterze znajduje się 

sekretariat. Pracownik sekretariatu udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w 

załatwianiu spraw. 

- Od strony zachodniej wejście na salę gimnastyczną. 

- Oba wejścia nie są dostosowane dla osób na wózkach. 

- Szerokość korytarzy zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym 

się na wózku.

- Parking przed budynkiem biura jest ogólnodostępny, nie występują problemy z 

zaparkowaniem samochodu.

- Wejście do budynków z psem asystującym i psem przewodnikiem jest dozwolone. 

- W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego – surdopedagoga.

- W budynku jest możliwość korzystania z usług oligofrenopedagoga dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie.

- Informacja przy schodach ( wejście do budynku ) dotyczaca dostosowania dla osób 

niepełnosprawnych z nr telefonu.

Budynek nr 5– Szkoła. Jest to budynek 3-kondygnacyjny, posiadający 1 główne wejście. 

- Wejście nie jest dostosowane dla osób na wózkach.

- Szerokość korytarzy zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym 

się na wózku.

- Wejście do budynków z psem asystującym i psem przewodnikiem jest dozwolone. 

- W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego – surdopedagoga, 

oligofrenopedagoga dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz tyflopedagoga – dla 

osób niewidomych i niedowidzących.
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