DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie
Ul. Promienna 66
43-603 Jaworzno
Wyżej wymieniona jednostka jest zobowiązana zapewnić dostępność zgodnie z ustawami:
1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi.
DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
01. 09. 2009 r.
DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
24 sierpnia 2015 r.
Strona placówki jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
DOSTOSOWANIA WPROWADZONE NA STRONIE WWW
Strona WWW posiada możliwość przełączenia na wysoki kontrast, możliwość powiększenia wielkości
liter na stronie, możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych, odpowiedni
kontrast tekstu do tła, edycja tekstu zawiera sformułowania powszechnie rozumiane a formatowanie
tekstu wykonano w sposób zgodny z zasadami dostępności.
INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE
We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
sekretariat@ckz.jaworzno.edu.pl lub numerem telefonu: 32 7629172
Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Łakomski
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi
na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także
zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Postaramy się zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie
tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie
możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie
jest możliwe, zapropononujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
Trzy budynki (A, B i D) posiadają wolne od barier strefy komunikacyjne. W budynkach A i B (w tym w
budynku A tylko na poziomie jednej kondygnacji) zapewniony jest dostęp o kilku pracowni praktycznej
nauki zawodu, w których znajdują się stanowiska pracy uczniowskiej przystosowane do kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W budynku B możliwy jest bezpośredni dostęp do
pomieszczeń administracji i gabinetu dyrektora placówki. Budynek A z pracowniami udostępnionymi
na poziomie jednej kondygnacji połączony jest z budynkiem D, w którym zapewniona jest dostępność
do wszystkich pomieszczeń, w tym do pomieszczenia socjalnego (toaleta przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych). Wejścia do budynków B i D są wyposażone w rampy, podesty i szerokie
drzwi umożliwiające wjazd do budynków osobom poruszającym się na wózkach.
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ
Placówka nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Placówka nie zatrudnia osoby
ze znajomością języka migowego. Istnieje możliwość zatrudnienia takiej osoby w przypadku
skierowania do placówki na zajęcia praktycznej nauki zawodu uczniów z upośledzeniem słuchu.
DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
PLACÓWKĘ

