Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnid dostępnośd swojej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.105.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 11 października 2012 roku.
Data ostatniej istotnej aktualizacji : 30 listopada 2020 roku.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 oku. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń niżej wymienionych:





Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
Brak pełnych udogodnieo dla osób z niepełnosprawnościami
Brak kompletu opisów do zdjęd
Brak pełnej możliwości korzystania ze skrótów klawiaturowych

Zapewniamy, że Nasi redaktorzy na bieżąco starają się pokonać wszelkie bariery dostępności
powstałe na naszej stronie.
Oświadczenie sporządzono dnia: 22 lutego 2021 roku
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest p. Bogdan Kołodziej
bk@105.edu.pl . Kontaktować można się także pod tel. 61 877 22 94. Tą sama drogą można
składać wnioski o udostępnienie informacji 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. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Adres: ul. Nieszawska 21 , 61-021 Poznań
Wejście główne do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku znajdują się platformy podjazdowe oraz winda.
Sekretariat znajduje się na parterze budynku.
Na terenie placówki znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania
z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się (min. 2- 3 dni).

