
Deklaracja dostępności Zespół Szkół Nr 3 w 

Piasecznie 

Zespół Szkół Nr 3 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 Zespół Szkół Nr 3 w Piasecznie. 

• Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, 

• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. 

• dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

Wyłączenia 

• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 2018-09-23, które nie są 

wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, 

• multimedia opublikowane przed 2018-09-23, które nie są wykorzystywane do realizacji 

bieżących zadań, 

• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań - są wyłączone z 

obowiązku zapewniania dostępności; 

• mapy - są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29 

• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: A. Musur 

https://zs3piaseczno.pl/


• E-mail: dostepnosc@zs3piaseczno.pl 

• Telefon: 22 756-73-54 

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: 

• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 

• Adres: Zespół Szkół Nr 3 

ul. Chyliczkowska 20 

05-500 Piaseczno 

• E-mail: zs.rcku2@interia.pl 

• Telefon: 22 7567354 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

1. przed wejściem do budynku szkoły, internatu i warsztatów znajdują się miejsca parkingowe, 

nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, 

2. wejście główne do budynków szkoły i internatu znajduje się ponad poziomem gruntu. 

Schody zewnętrzne posiadają obustronne balustrady, dodatkowo znajduje się pochylnia 

dla wózków. Takie rozwiązania architektoniczne umożliwiają dostęp do budynków i 

wszystkich pomieszczeń na parterze. Wejście do warsztatów znajduje się na poziomie 

gruntu, nie ma utrudnień w dostępie do pomieszczeń budynku warsztatów. 

3. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych. Na piętro w 

budynku szkoły i internatu prowadzą schody z pojedynczą balustradą. Komunikacja 

pionowa dla osób ze szczególnymi potrzebami jest utrudniona, ponieważ w budynkach 

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


tych nie ma wind. Możliwe jest zastosowanie dostępności alternatywnej (pomoc osób 

trzecich, zmiana organizacji funkcjonowania szkoły). Budynek warsztatów jest parterowy. 

4. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku szkoły jest zapewniona w sposób głosowy 

(woźne, sekretarz szkoły, dyżurujący nauczyciele). W budynku internatu i warsztatów brak 

informacji o rozkładzie pomieszczeń. 

5. instalacja urządzeń oraz zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne 

w budynkach umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń na parterze, 

6. budynki szkoły, internatu i warsztatów nie posiadają toalet dostosowanych na potrzeby 

osób ze szczególnymi potrzebami, 

7. do budynków zapewniony jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego, 

8. możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest poprzez dobrze 

widoczne oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz wyraźnych komunikatów dźwiękowych 

9. w szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego 


