Deklaracja dostępności
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą 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: www.soswbelchatow.szkolnastrona.pl

Status pod względem zgodności
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 lub wyłączeń
wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Informacje dodatkowe - ułatwienia
• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
• serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np.
Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
• w sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości
czcionki,
• aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub
wbudowanej wyszukiwarki.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
• szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 19.03.2021 r.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
• osoba kontaktowa: Kinga Kruszyńska-Burkot
• e-mail: kkb@soswbelchatow.pl
• telefon:446336008
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
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
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
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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.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające:
Data ostatniej ważnej aktualizacji strony internetowej: 2017-02-20
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie, ul. Targowa 20
97-400 Bełchatów
woj. łódzkie
Polska
telefon: 44 633-60-08
faks: 44 633-60-08
e-mail: sekretariat@soswbelchatow.pl
strona www: www.soswbelchatow.szkolnastrona.pl

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku:
• wejście główne do budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
• wejście główne do budynku przy ulicy Targowej 20A dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
– podjazd dla wózków inwalidzkich.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W budynku przy ulicy Targowej 20:
• korytarz na poziomie parteru gdzie znajdują się: sekretariat, pokój nauczycielski, pomieszczenia
administracyjne, gabinet dyrektora, stołówka i 5 sal lekcyjnych,
• korytarz na I piętrze gdzie znajdują się: gabinety wicedyrektorów, pokój wychowawców, 12 sal lekcyjnych
i 4 sypialnie,
• korytarz na I piętrze gdzie znajdują się: gabinet psychologa i pedagoga, 5 sal lekcyjnych i 3 sypialnie,
• możliwość wjazdu windą na wszystkie kondygnacje,
• dostępność toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku przy ulicy Targowej 20A:
• korytarz na I piętrze gdzie znajdują się: pokój wychowawców, jadalnia z funkcją stołówki, gabinet
pielęgniarki i 9 sal lekcyjnych;
• możliwość wjazdu platformą do przemieszczenia się osób niepełnosprawnych na I piętro.
• dostępność toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

