Deklaracja
dostępności
Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie 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.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.zsslipno.pl
Data publikacji strony internetowej: 2002-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności.
Strona nie posiada formularza kontaktowego. Z formularza możesz korzystać w Biuletynie
Informacji Publicznej, do którego kieruje link w menu. Możesz także skontaktować się z nami
pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Adres i numer telefonu znajdziesz
w zakładce Kontakt.
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem
zapewnienia dostępności: podświetlane linki, jasne tło, podwyższony kontrast i czytelne
menu. Wyłączenia zamieszczone zostały na www.zsslipno.pl – Deklaracja dostępności.
Wyłączenia:
- filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia
dostępności;
- dokumenty tekstowe i tekstowo - graficzne, dokumenty utworzone w programach
przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed
23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-29 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj
się z nami. W zgłoszeniu podaj:
- adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe(np. numer telefonu, e-mail),
- informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy(np. druk
powiększony, informacja dźwiękowa).
Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony
internetowej odpowiada Józef Miedziński. Możesz skontaktować się z nim mailowo(adres
poczty elektronicznej jmiedzinski@zsslipno.pl), lub telefonicznie( numer telefonu
607456632).
Sposób rozpatrywania wniosków i skarg
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni
od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji
podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy
informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,
z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadawalające, możesz zgłosić skargę do dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych na adres: mwlodarczyk@zsslipno.pl
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie położony jest przy ul. Okrzei 4.
Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa od strony Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
i jedno od strony parku. Wejście od strony parku nie posiada schodów i w związku z tym
przeznaczone jest do podjazdu wózków. Dla gości przeznaczone jest jedno z wejść od strony
placówki. Drugie wejście od strony placówki służy do ewakuacji na wypadek pożaru.
Wnętrze budynku nie jest w pełni przystosowane dla osób na wózkach. Nie ma w nim też
pętli indukcyjnej. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na
wprost klatki schodowej. Kilka metrów za nią jest sekretariat szkoły. Do budynku
i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą
liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły. Mając na uwadze potrzeby uczniów, starosta
lipnowski podpisał umowę na budowę nowego obiektu wchodzącego w skład szkoły
o powierzchni 430 metrów kwadratowych. Budynek będzie w pełni przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Aplikacje mobilne - brak

