Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej www.zs10.pl
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie 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 www.zs10.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.03.2021 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: w trakcie przebudowy po spaleniu serwera OVH, konieczna była
zmiana serwera w dniu 12.03.2021 r. i trwają prace nad dostosowaniem jej do wymogów
zapewnienia dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2021 r.
Dostępność strony internetowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
4. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Wyłączenia:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Wygląd
Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby
niedowidzące:
• nie ma zmiany wielkości czcionki
• nie ma powiększenia wyświetlanej treści
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i
tablety. Szkoła nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną
jest
Barbara
Kaczyńska
adres
poczty
elektronicznej:
bkaczynska@edu.um.warszawa.pl. 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. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego
terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na
takie
działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica przy ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10, 01-883
Warszawa w skład, którego wchodzą trzy kondygnacje nadziemne w tym parter, I i II piętro.
Jedna kondygnacja podziemna w której mieści się piwnica. Budynek dzieli się na budynek szkoły
połączony szatnią z salą gimnastyczną.
Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne od strony boiska szkolnego przystosowane
dla osób niepełnosprawnych (podjazd o łagodnym kącie nachylenia) oraz 5 wejść
ewakuacyjnych bocznych.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie dysponuje pochylniami,
platformami, informacjami głosowymi oraz nie posiada wind, toalety nie są dostosowane dla
osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu głównym znajduje się dyżurka, w której prowadzi się rejestr osób wchodzących na
teren szkoły, pracownik informuje i kieruje interesantów.
Sekretariat znajduje się przy wejściu głównym, w pokoju po lewej stronie.
Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są tabliczkami informacyjnymi.
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem / asystującym.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można
skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
poświęconej temu tematowi.
Sposób dojazdu
Najbliższy przystanek metra – Słodowiec znajduje się przy ul. Kasprowicza. Dojście od stacji
metra ul. K. Makuszyńskiego do Parku im. Zbigniewa Herberta i przez park do szkoły.
Przystanki autobusowe dla linii 110, 112, 116, 197, 210 usytuowane są przy ul. Żeromskiego
/dojście ul. W. Perzyńskiego do garaży osiedlowych i bramy wjazdowej do szkoły/ natomiast dla
linii 114 i 303 przy ul. Broniewskiego /dojście pomiędzy blokami osiedla/. Od strony ul.
Broniewskiego, znajdują się przystanki tramwajowe 22, 28, 33,35.
Brama wjazdowa na teren szkoły prowadzi przez teren garaży osiedlowych.

